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Förord 

Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse. Alla inom idrot- 
ten ska förhålla sig till de gemensamt överenskomna värde- 
ringarna om demokrati, delaktighet, glädje, gemenskap, rent 
spel och allas rätt att vara med. Det idrottande barnets bästa 
ska alltid stå i centrum gällande hälsa, välmående och positiv 
utveckling. Andelen pojkar och flickor som idrottar minskar 
dock med stigande ålder, då olika faktorer samverkar och re- 
sulterar i exkludering. För att utveckla en mer inkluderande 
idrottsrörelse genomfördes därför projektet Framtidens 
MotionsIdrott i Region Syd (Skåne, Blekinge, Småland och 
Halland). 

Undertecknad har varit ansvarig för projektets följeforskning 
och många personer har på olika sätt medverkat och skapat 
förutsättningar för forskningens olika delstudier och resultat. 
Ett stort tack till finansiärer, projektledare, representanter i 
projektets styrgrupp och övrig personal som medverkat. Jag 
vill tacka studenterna Ida Andersson och Jimmy Eskesjö samt 
Helén Gustavsson på Skånes Idrottsförbund, som alla gjort ett 
utmärkt arbete som projektassistenter och medförfattare. Sist 
vill jag naturligtvis tacka alla styrelserepresentanter, 
idrottsledare, idrottskonsulenter och aktiva som så engagerat 
bidragit med sina erfarenheter och deltagit i forskningens olika 
delstudier. 

Jag hoppas att rapporten kommer att vara en inspirationskälla, 
som visar på möjligheter för en mer inkluderande och 
målgruppsanpassad implementering av motionsidrott inom 
den svenska idrottsrörelsen. Som idrottsintresserad 
folkhälsopedagog och forskare ser jag positivt på möjligheterna 
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för fler att vara en del av det hälsofrämjande sammanhang som 
föreningsidrott kan vara. 

 
 

Åsa Bringsén 
Högskolan Kristianstad, juni 2016 
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Bakgrund 
Åsa Bringsén & Helén Gustavsson 

 
Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse, med cirka 3,3 
miljoner medlemmar i åldern 7-70 år som är engagerade i över 
250 olika idrottsgrenar, i 20 000 föreningar (Riksidrottsför- 
bundet, 2010). Med verksamhet som sträcker sig från den stora 
bredden till eliten. Hur ska man få denna stora rörelse att vila 
på samma grund, dela värderingar och vandra på samma väg 
och mot gemensamma mål? Varje förbund och förening har 
själv rätten att besluta över sin egen verksamhet, men den ska 
alltid utgå ifrån idrottens idéprogram; Idrotten Vill, en grun- 
didé som antogs redan 1995, men som hela tiden måste hållas 
levande och stå i samklang med samhällets utveckling i övrigt. 
Oavsett idrott; lag- eller individuell, stor eller liten, gammal el- 
ler ung – alla inom idrotten måste förhålla sig till de gemen- 
samt överenskomna värderingarna om demokrati, delaktighet, 
glädje, gemenskap, rent spel och allas rätt att vara med (Riksid- 
rottsförbundet, 2009). 

 
För att ytterligare befästa innehållet i Idrotten Vill och för att 
stödja föreningar och förbund till att bli mer medvetna om vad 
de gör och varför, beslutade Riksidrottsstyrelsen i maj 2014 om 
särskilda anvisningar för barn- och ungdomsidrotten. Anvis- 
ningarna utgår ifrån FN:s Barnkonvention och förtydligar hur 
all verksamhet inom idrotten som riktar sig till barn och ung- 
domar, ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och följa 
konventionen. Barnets bästa ska alltid stå i centrum gällande 
hälsa, välmående och positiv utveckling (Riksidrottsförbun- 
det, 2014). 

Tidigare forskning har visat att idrottsdeltagande relaterar till 
hälsa både genom en ökad mängd fysisk aktivitet men även till 
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exempel på grund av att de som är aktiva inom idrott har mer 
hälsosamma levnadsvanor och bättre förutsättningar för rekre- 
ation och återhämtning (Larsson 2008, Pate m fl. 2000). Idrott 
har dock även visat sig ha koppling till en del ohälsosamma lev- 
nadsvanor (Pate m fl. 2000), föreningsidrott som socialisat- 
ionsmiljö för barns psykosociala utveckling är överskattad 
(Wagnsson 2009) och den ofta förgivettagna kopplingen mel- 
lan idrott och hälsa kan kritiseras (Kokko 2010, Van Hoye m fl. 
2016). Föreningsidrott anses dock ha en stor potential som 
arena för folkhälsoarbete generellt (Meganck, Seghers & 
Scheerder 2016, Van Hoye m fl. 2016) och betraktas vara en 
resurs med pot- ential vad gäller barn och ungdomars 
psykosociala utveckling (Wagnsson 2009). Tidigare forskning 
har visat att idrottsverk- samhet för barn är mer 
hälsofrämjande än idrottsverksamhet för vuxna (Meganck, 
Seghers & Scheerder 2016) och karaktä- ren på verksamheten 
är av betydelse utifrån ett folkhälsoper- spektiv (Bringsén 
2012, Jacobsson 2015). 

Fysisk aktivitet är betydelsefullt för folkhälsa (Folkhälsomyn- 
digheten 2016) och fysisk inaktivitet anses vara ett av de 
största folkhälsoproblemen nationellt (Folkhälsomyndigheten 
2016) men även utifrån ett globalt perspektiv (Blair 2009, Kohl 
m fl. 2012). Andelen pojkar och flickor som idrottar eller på an- 
nat sätt utövar fysisk aktivitet regelbundet minskar med sti- 
gande ålder (Grahn m fl. 2012, Riksidrottsförbundet 2011) och 
uppskattningsvis 2/3 av den vuxna befolkningen i Europa är 
inte tillräckligt fysiskt aktiva utifrån ett hälsoperspektiv (Sjö- 
ström m fl. 2006). Tidigare forskning har visat på en komplexi- 
tet kring faktorer som på olika sätt samverkar och resulterar i 
exkludering och att många idrottsligt aktiva väljer att sluta med 
idrott i tonåren (Bringsén 2012, Hedenborg & Glaser 2013, Lar- 
sson 2008, Thedin Jacobsson 2015). 
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För att utveckla en mer inkluderande idrottsrörelse 
genomfördes därför projektet Framtidens MotionsIdrott (FMI) 
i Region Syd (Skåne, Blekinge, Småland och Halland) under 
hösten 2015 och början av 2016. Med hjälp av Idrottslyftet gav 
distrikten stöd till befintliga föreningar som ville starta upp 
olika typer av motionsaktiviteter/delprojekt. Stöd erbjöds även 
till nystartade föreningar med motionsfokus. Syftet med 
projektet var att undersöka förutsättningarna för och nyttan 
med att implementera motionsidrott i idrottsrörelsen i Region 
Syd, med fokus på ungdomar och unga vuxna. 

Följeforskning 
Högskolan Kristianstad (Åsa Bringsén) engagerades för att 
bedriva projektrelaterad följeforskning utifrån ett 
folkhälsovetenskapligt perspektiv. Syftet var att studera 
kontextuella och processrelaterade faktorer, för att på ett så 
bra sätt som möjligt empiriskt och teoretiskt kunna beskriva 
och förklara förutsättningar för och nyttan med 
implementeringen och genomförandet av de olika delregionala 
projekten som medverkade i Framtidens motionsidrott. 
Följeforskningen planerades i samråd med projektets 
styrgrupp, bestående av representanter från de deltagande 
distrikten, ansvarig forskare och projektets administratör, och 
resulterade i följande sju fokusområden/delstudier: 

• Delprojekt – sammanfattande beskrivning av FMI projekten 
• Deltagande föreningar 

o Styrelsenivå – beskrivning av verksamhet och 
uppfattning om motionsidrott 

o Ledarnivå – beskrivning av verksamhet och uppfattning 
om motionsidrott 

• FMI ledares erfarenhet av FMI och tankar om motionsidrott 
• FMI deltagare – Motivation till motionsidrott 
• Dokumentanalys med fokus på motion och (folk)hälsa 
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• Idrottskonsulenter diskuterar följeforskningens resultat 

Delstudierna presenteras var för sig i rapporten och när 
delstudiens resultat är omfattande finns en avslutande 
sammanfattning. Rapportens sista del är en avslutande 
diskussion baserad på en sammanfattning av resultatet från 
alla delstudierna. 
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Delprojekt – sammanfattande 
beskrivning av FMI projekten 
Åsa Bringsén 

Syftet var att presentera en övergripande beskrivning av de 
olika delprojekten i FMI. Beskrivningar av de deltagande 
regionala delprojekten inhämtades från befintlig 
dokumentation, som samlades in i anslutning till att 
föreningarna ansökte om medel för att delta i projektet FMI. 
Resultatet bearbetades med fokus på att ge en övergripande 
sammanfattande beskrivning av de olika delprojekten. 

Antal projekt och föreningar, fördelning av resurser samt 
projektens längd 
Framtidens motionsidrott bestod av 34 delprojekt fördelat på 
35 föreningar (ett projekt genomfördes dock inte). Projekten 
tilldelades 519 040 kr totalt och tilldelad summa/projekt var i 
genomsnitt 15 265 kr, med variation från 2 000 kr till 80 000 
kr. I Bleking och Halland deltog 5 föreningar med 5 projekt/di- 
strikt. I Skåne deltog nio föreningar med nio projekt och i Små- 
land beviljades medel till 15 projekt fördelat på 16 föreningar 
(en förening med 2 projekt, tre föreningar med ett gemensamt 
projekt och ett projekt genomfördes ej). 
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Tabell 1. FMI i siffror. Uppgifterna är hämtade från föreningarnas ansök- 
ningar om projektmedel. 

Projektens längd varierade från 1 dag till ca 9,5 månader. Det 
var en förhållande jämn spridning av projektens längd med 12 
projekt som planerades pågå i ca 2-3,5 månader, åtta delpro- 
jekt i ca 4-5,5 månader och nio projekt i ca 6-9,5 månader. Öv- 
riga projekt planerades pågå kortare tid än 2 månader. 

Representerade föreningar/idrotter 
Av de 35 deltagande föreningarna representerade 24 individu- 
ell idrott och resterande 11 lagidrott/bollsporter. Föreningar 
inriktade på individuell idrott representerades av sex kamp- 
sportsföreningar, fem tennisföreningar, fyra gymnas- 
tik/parkour/konståkningsföreningar, tre friidrott/oriente- 
ringsföreningar, två rodd/kanotföreningar, två ridklubbar, en 
cykelförening och en golfklubb. Lagidrott/bollsporter repre- 
senterades av tre basketföreningar, två volleybollföreningar, 
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två fotbollsföreningar, två handbollsföreningar, en innebandy- 
förening och en rugbyförening. I Blekinge representerade alla 
föreningarna individuell idrott och i Småland var tretton av 
sexton föreningar individuella idrottsföreningar. Halland och 
Skåne hade däremot en förhållandevis jämn fördelning mellan 
individuella idrottsföreningar och lagidrottsföreningar/bolls- 
porter. 

Projektens inriktning utifrån beskrivning vid ansöknings- 
tillfället 
Gemensamt för alla delprojekten var fokuseringen på att er- 
bjuda organiserad idrottsverksamhet med fokus på motion. I 
en del projekt användes begreppet tävlingsfri idrott, men före- 
komsten av tävling eller ej varierade i de deltagande projekten. 
I en del projekt fanns inget tävlingsinslag alls medan det i 
andra projekt kunde finnas tävlingsinslag inom ramen för den 
träningsverksamhet som bedrevs. Det fanns också projekt där 
deltagarna sporadiskt tävlade mot deltagare från andra verk- 
samheter/föreningar, utanför specialidrottsförbundets organi- 
serade tävlingsverksamhet. I flera projekt fanns det en rekryte- 
ringsidé, där deltagare i motionsverksamheten betraktades 
som potentiella deltagare i eller ledare för den ordinarie id- 
rottsverksamheten. 

I de flesta deltagande föreningar innebar projektet att förening- 
ens ordinarie idrottsverksamhet var utgångspunkten för mot- 
ionsaktiviteterna. Det fanns dock en del projekt där förening- 
arna breddade sin verksamhet och erbjöd motionsaktiviteter 
med svagare eller ingen koppling alls till den ordinarie verk- 
samheten. I några av projekten fanns det ett ännu bredare per- 
spektiv, där projektet till exempel kunde karaktäriseras av en 
kombination av aktivitetsutbud och sociala arenor, med fokus 
på lokalsamhället i stort. Andra projekt karaktäriserades av ett 
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större helhetsperspektiv i förhållandet till specifik målgrupp 
och aktiviteterna kunde kopplas till integrationsaspekter med 
fokus på deltagare med till exempel invandrarbakgrund eller 
funktionsnedsättning. Ett projekt skiljde sig från övriga då hel- 
hetsperspektivet i förhållande till specifik målgrupp karaktäri- 
serades av samverkan och en kombination av fysiska, sociala 
och intellektuella/kognitiva aktiviteter. I alla projekten fanns 
barn och/eller ungdomar och/eller unga vuxna med som mål- 
grupp för projekten. En del projekt vände sig dock till en större 
målgrupp som då kunde inkludera ”alla”, familjer eller en speci- 
fik målgrupp oberoende av ålder. 

Foto: Andreas Winblad, Skåneidrotten 
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Deltagande föreningar, styrelsenivå 
– beskrivning av verksamhet och
uppfattning om motionsidrott
Åsa Bringsén 

Ett delsyfte med projektets följeforskning var att studera 
kontextuella faktorer med fokus på förutsättningar för 
motionsaktiviteter i olika verksamheter inom idrottsrörelsen. 
På föreningsnivå studerades detta med hjälp av en enkätstudie 
bestående av två delar. Den första delen var av kvalitativ 
karaktär och vände sig till föreningarnas styrelsenivå. 
Styrelsenkäten besvarades av en styrelserepresentant som 
kunde ta hjälp av andra i föreningen vid behov. Förutom 
beskrivande information om föreningen så bestod 
styrelseenkäten av frågor om motionsaktiviteter i relation till 
föreningens verksamhet. Styrelseenkätens 19 kvalitativa frågor 
fördelades mellan följande fem frågeområden: 

• Föreningens idrottsverksamhet
• Styrelse och administration
• Verksamhetsutveckling och prioriteringar
• Intäkter och utgifter
• Motionsidrott

Frågornas karaktär innebar att respondenterna var fria att 
själva välja vad och hur mycket de beskrev om sin verksamhet i 
enkäten. Alla deltagande föreningar (35 föreningar) fick 
information om studien och erbjöds möjlighet att delta. 17 
styrelserepresentanter besvarade och återlämnade en enkät 
var och bland dessa svar fanns 19 föreningar representerade. 
Resultatet analyserades kvalitativt, med fokus på generella 
mönster av likheter och skillnader utifrån respondenternas 
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beskrivningar av föreningen, dess verksamhet generellt och 
motionsidrott specifikt. 

Resultat 
Deltagarna i studien representerade 19 föreningar totalt och 
Hallands distrikt representerades av två föreningar medan fyra 
av föreningarna var hemmahörande i Blekinge. Sex föreningar 
tillhörde Skånes idrottsförbund och övriga sju föreningar kom 
från Småland. Bland de 17 respondenterna fanns nio ordföran- 
den, en kassör, tre sportchefer, två utbildningsansvariga, en le- 
dare/styrelseledamot och en projektledare. 14 föreningars 
verksamheter var individuella idrotter och övriga fem före- 
ningar karaktäriserades av lagidrott/bollsporter. Totalt var 11 
olika idrotter representerade i de deltagande föreningarna och 
alla bedrev verksamhet för barn och ungdomar. De flesta hade 
också verksamhet för vuxna. Storleken på föreningarna var 
olika och svaren visade att antalet medlemmar varierade från 
ca 30 till ca 1200 medlemmar. 

Idrottsföreningarna utifrån ett styrelse- och samverkans- 
perspektiv 
Styrelseuppdrag i de deltagande föreningarna beskrevs som 
ideellt arbete och utmaningar att få medlemmar att engagera 
sig på styrelsenivå lyftes fram i flera sammanhang. I en del för- 
eningar fanns det medvetna strategier för styrelsens samman- 
sättning medan det i andra sammanhang ”fick bli som det blev” 
utifrån vilka som valde att engagera sig. 

Vi tar dom vi får! 

En del respondenter ansåg att kön eller ålder inte spelade nå- 
gon roll utan kunskap och erfarenhet var viktigare. En del före- 
ningar ville däremot istället ha eller strävade efter jämn köns- 
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fördelning, blandade åldrar och en jämn fördelning mellan sty- 
relseledamöter med svensk och utländsk bakgrund. När det var 
svårt att lyckas med en på detta sätt varierad sammansättning i 
styrelsen relaterades det ofta till svårigheter att få kvinnor, 
medlemmar med utländsk bakgrund och yngre medlemmar att 
engagera sig i styrelsearbete. 

10 personer med bred kompetens och idrottslig för- 
ankring. Endast två kvinnor trots att valbered- 
ningen specifikt sökt kvinnor. 

Det fanns dock föreningar där alla styrelsemedlemmar var till 
exempel kvinnor och det fanns föreningar där de flesta i styrel- 
sen verkade vara yngre (beskrevs som killar och tjejer). En del 
föreningar hade ledare eller aktiva medlemmar för övrigt i sty- 
relsen medan andra föreningar ansåg att det var mindre bra att 
ha ledare i styrelsen. 

Vilka arbetsuppgifter som låg på styrelsenivå varierade och 
kunde till viss del relateras till verksamheternas storlek och/el- 
ler typ av verksamhet. En del föreningar var organiserade så 
att styrelsearbetet karaktäriserades av övergripande strategi- 
arbete, som sedan verkställdes på till exempel sektions-, kom- 
mitté och/eller kanslinivå. I andra sammanhang beskrevs sty- 
relsearbetet som mer operativt och arbetsuppgifterna var upp- 
delade mellan styrelseledamöterna beroende på deras funkt- 
ionella roll i styrelsen, till exempel kassör, sekreterare eller 
ungdomsansvarig. I en del föreningar hamnade mycket av sty- 
relsearbetet på ett fåtal personer och arbetsbördan upplevdes 
då vara stor. 

Nu är kommunikationen direkt mellan mig och 
verksamheten vilket innebär mycket jobb för under- 
tecknad. 
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Hemsida och mejl verkade vara den vanligaste kommunikat- 
ionsvägen mellan styrelse och övriga medlemmar i föreningen, 
men i större föreningar så kunde det finnas ett mellanled som 
kommunikationen då gick genom (t ex kommittéer, sektioner, 
kansli). De mindre verksamheterna karaktäriserades till viss 
del och i större utsträckning av kommunikation då medlemmar 
och/eller styrelseledamöter ”möttes i vardagen”. 

Vi är en liten organisation och vi träffas ofta, talar 
med varandra och försöker informera nybörjare på 
bästa sätt. 

Alla medlemmar över 18 år var röstberättigade på föreningar- 
nas årsmöte. För ungdomar och barn såg det dock olika ut. I en 
del föreningar hade alla medlemmar rösträtt, men det var mer 
vanligt att det fanns en åldersgräns för rösträtt. Åldersgränsen 
var då till exempel 13, 15 eller 16 år. I en förening kunde för- 
äldrar representera sina barn vid föreningens årsmöte. 

De flesta föreningarna var också organiserade i olika ansvars- 
grupper, vars deltagare ideellt utförde arbetsuppgifter som låg 
utanför den vardagliga verksamheten med ledare och aktiva. 
Det kunde då till exempel handla om sponsorgrupp, utbild- 
ningskommitté, byggrupp, festkommitté, trivselgrupp, ung- 
domssektion, tävlingsgrupp, informationsgrupp etc. Förening- 
arna kunde också ha individer med specialfunktioner som 
sportchef, kanslist, marknadschef, ungdomsansvarig osv. I vissa 
föreningar var personer med specialfunktioner anställda av 
föreningen. Föreningarnas administrativa arbete sköttes dock i 
de flesta fall ideellt av medlemmar på styrelsenivå, med admi- 
nistrativ funktion eller ledarfunktion. I en del fall fanns det en 
avlönad administrativ resurs som avlastade övriga som arbe- 
tade ideellt i föreningarna. 
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Föreningarnas samverkan eller samarbete med andra aktörer 
eller organisationer varierade från att inte alls förekomma till 
att vara en självklar och ett betydande inslag i föreningens 
verksamhet. Samverkansaktörerna kunde relateras till de fyra 
olika verksamhetstyperna; kommunala verksamheter, hälso- 
och sjukvårdsorganisationer, verksamheter inom idrottsrörelsen 
och slutligen näringslivet. Kommuner eller stadsdelar generellt 
och specifika kommunala verksamheter som till exempel skola, 
socialmyndighet och fritidsförvaltning fanns med som exempel 
på kommunala samverkansaktörer. I en del sammanhang rela- 
terades kommunal samverkan till övergripande idrottslig sam- 
verkan eller en form av ”paraplyorganisationer” på kommunal 
nivå. Inom idrottsrörelsen fanns flera olika samverkansaktörer 
representerade. Det var till exempel andra föreningar med 
samma typ av idrottslig inriktning, specialidrottsförbund (SF), 
distriktsförbund (DF), SISU Idrottsutbildarna och riksidrotts- 
förbundet (RF). Inom området hälso- och sjukvård beskrevs 
samverkan med till exempel habiliterings- och psykiatriverk- 
samheter. 

Idrottsverksamheterna och verksamhetsutveckling 
De idrottsliga verksamheterna var genomgående organiserad 
på gruppnivå och i de flesta fall baserades gruppindelningen på 
ålder och ofta också på kön. I vissa fall relaterades gruppindel- 
ningen till de aktivas nivå och i en del fall hade föreningarna 
olika grunder för gruppindelning i olika delar av föreningens 
verksamhet eller en kombination av faktorer som grund för 
gruppindelning. Det fanns också verksamheter som inte tilläm- 
pade någon strukturerad gruppindelning utan verksamheten, 
eller delar av den, karaktäriserades istället av öppna grupper 
eller så kallad ”drop in” verksamhet. Ibland blev syftet med det 
specifika aktivitetstillfället, till exempel motion, styrketräning 
eller teknik, grunden för deltagandet och gruppindelningen. 
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Vi har en grupp som lär ut teknik och som passar så 
gott som alla, nybörjare eller erfaren. 

Resultatet visade att nivåindelning, öppna grupper eller speci- 
fikt syfte som grund för gruppindelning troligtvis var mer van- 
ligt i föreningar med individuell idrott än i föreningar med la- 
gidrottsverksamhet. När antal träningstillfällen angavs i enkä- 
terna fanns det ofta en koppling till ålder och/eller nivå och an- 
talet träningstillfällen. Färre träningstillfällen fanns tillgängliga 
för de yngre barnen och/eller nybörjarna och flest träningstill- 
fällen fanns för seniorer och/eller de som elit satsade på sin id- 
rott. Syftesinriktad träning, öppna grupper eller på annat sätt 
flexibilitet i träningsverksamheten verkade innebära större 
valfrihet oberoende av ålder eller nivå, vad gäller de aktivas 
träningsmängd. 

Vi har hittat en matris som vi tycker fungerar bra, 
där de tränar vissa pass med jämnåriga och andra 
pass mer utifrån nivå med både äldre/yngre delta- 
gare. De kan också själva välja ambitionsnivå ge- 
nom fler eller färre pass per vecka. 

Antalet ledare i föreningarna varierade i relation till verksam- 
heternas storlek. När verksamheterna beskrevs utifrån ett le- 
darperspektiv med stöd av könsfördelningen var det oftast en 
majoritet av manliga ledare i föreningens verksamhet. 

Ca 30 ledare och 80 % är manliga ledare. 

I föreningar med en stor majoritet aktiva flickor (både indivi- 
duell idrott och lagidrott) var dock en majoritet av ledarna 
kvinnor. Jämn könsfördelning bland ledare fanns representerat 
både i individuell idrottsverksamhet och lagidrottsverksamhet. 
Resultatet visade dock att det troligtvis var mer vanligt före- 
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kommande med jämn könsfördelning på ledarsidan inom ra- 
men för individuell idrottsverksamhet. Åldersmässigt fanns det 
stor variation på ledarsidan. En del föreningar skiljde sig från 
övriga och hade i huvudsak tränare i åldern 16-25 år och det 
fanns endast ett par ledare i åldern 65+. När ålder presentera- 
des av respondenterna var dock de flesta ledare ca 30-50 år 
gamla. 

Allt arbete utförs ideellt! 

Ledaruppdrag beskrevs i stor omfattning som ideellt arbete, 
men det fanns också undantag. I en del föreningar var till exem- 
pel alla ledare arvoderade. När ledare var arvoderade var det 
oftast i form av timanställning, men det fanns även deltidsan- 
ställda ledare/tränare i en del föreningar. När respondenterna 
presenterade en kombination av att ha flest ideella ledare och 
ett fåtal ledare med ekonomisk ersättning så var det ledare för 
seniorer eller elitsatsning som erhöll arvode för sitt arbete. 

Ledare & tränare (män): 31, Ledare & tränare 
(kvinnor): 4, Majoriteten av ledarna är 31-50 år och 
endast seniorledare är arvoderad. 

Resultatet visade stor variation vad gäller tävlingens del i eller 
relation till den idrottsliga verksamheten. En del respondenter 
beskrev tävlingen som en central del av verksamhetens alla ak- 
tivitetstillfällen och som en naturlig del av livet i stort. I andra 
sammanhang beskrevs tävling som specifika och avgränsade 
arrangemang, som kunde vara en del av verksamheten vid ett 
fåtal tillfällen under året. Det fanns också föreningar där verk- 
samheten inte förknippades med något tävlingsmoment alls. En 
del föreningars tävlingsverksamhet bestod av en kombination 
av specifika lite större tävlingsarrangemang och rutinmässigt 
återkommande mindre tävlingstillfällen på veckobasis under 
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tävlingssäsongen. De större arrangemangen var ofta resurskrä- 
vande och beroende av att många medlemmar ställde upp ide- 
ellt som funktionärer på olika sätt. I en del idrotter var närvaro 
av läkare ett måste vid tävlingsarrangemang. Resultatet visade 
att det kunde vara svårt att få tag på läkare som ställde upp ide- 
ellt och föreningen kunde inte erbjuda ekonomisk ersättning 
för uppgiften. I en del fall engagerades domare också ideellt 
men i de flesta fall beskrevs domare som utbildade och arvode- 
rade för sitt arbete. 

Som det mesta av resultatet för övrigt så varierade fördel- 
ningen mellan olika typer av intäkter, bland de deltagande före- 
ningarna. Medlemsintäkterna varierade från 3 % till 90 %. I ge- 
nomsnittet var dock ca 31 % av föreningsintäkterna medlems- 
avgifter medan ca 17 % representerades av lokalt aktivitets- 
stöd. Lokalt aktivitetsstöd varierade från 0 % till 54 % medan 
sponsringsintäkterna var som minst 0 % och mest 40 %. Ge- 
nomsnittet för andelen intäkter från sponsring var ca 12 %. På 
utgiftssidan var de största utgiftsposterna förhållandevis likar- 
tade och fördelades mellan de fyra utgiftsområdena löner, an- 
läggning/lokaler, material och slutligen tävlingskostnader. Lö- 
ner inkluderade löner generellt eller specifikt kopplade till trä- 
nare och/eller administration, medan anläggning/lokaler be- 
stod av utgifter som till exempel hyra, underhåll och 
driftskostnader. Material var inte specificerat men tävlings- 
kostnader representerades av utgifter relaterat till startavgif- 
ter, domararvode, elit, landslag etc. 

Verksamhetsutveckling utfördes kontinuerligt på olika sätt i de 
deltagande föreningarna. I de flesta fall valde informanterna att 
relatera verksamhetsutveckling till utbildning av föreningens 
ledare/tränare men också för övriga medlemmar med styrande 
eller administrativ funktion. 
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Vi lägger mycket pengar i budgeten på utbildningar 
för tränare/ledare men även på vad det innebär att 
sitta i en styrelse. 

De flesta föreningarna uppmanade eller uppmuntrade före- 
ningens ledare/tränare att utbilda sig, men det var inget krav, 
och i de flesta fall stod föreningen för kostnaden. Förutom indi- 
viduella utbildningsinsatser så relaterades verksamhetsut- 
veckling också till utvecklingsmöten, ledarträffar och i ett par 
fall till arbete med styrdokument och/eller verksamhetsplaner. 
Vid ett tillfälle beskrevs stöd av de aktivas skolarbete/läxhjälp 
som en del av verksamhetsutvecklingen i föreningen. Inrikt- 
ningen på verksamhetsutvecklingen varierade alltså och kunde 
kopplas ihop med beskrivningarna av föreningarnas priorite- 
ringar. 

Barn- och ungdomsverksamheten är prio 1! 

I nästan alla föreningar fanns barn- och ungdomsverksamhet 
med som prioriterat område i verksamhetsplanerna, men i en 
del fall prioriterade föreningarna både bredd/barn och ung- 
dom och elit/seniorverksamhet. En förening beskrev att de 
medvetet valde att inte bedriva seniorverksamhet, för att und- 
vika negativa ekonomiska konsekvenser för deras ungdoms- 
satsning. Värdegrundsarbete, utbildning av ledare, rekrytering 
och trivsel/gemenskap var också saker som fanns med som 
prioriterade områden för flera av de deltagande föreningarna. I 
vissa sammanhang var de prioriterade områdena mer kon- 
kreta, med koppling till den vardagliga verksamheten för de ak- 
tiva. Det handlade då till exempel om anläggning, utrustning 
och träningstider. För nystartade föreningar kunde priorite- 
ringarna handla om att få alla styrdokument på plats, för att 
kunna söka bidrag för verksamhetens prioriteringar för övrigt. 
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Motionsidrott 
Drivkrafterna bakom föreningarnas val att satsa på motionsid- 
rott kunde bland annat kopplas till faktorer som större och bre- 
dare verksamhet, i form av rekrytering av medlemmar generellt 
eller specifik målgrupp, samt ”idrott för alla och under hela li- 
vet”. 

Vi vill vara en förening för alla! 

I vissa fall visade resultatet på ett folkhälsoperspektiv där infor- 
manterna kopplade motionsidrottsverksamhet till ett hälso- 
samt samhälle med till exempel ökad fysisk aktivitet eller lik- 
värdiga förutsättningar för fysisk aktivitet för befolkningen i 
stort samt spridning av ”aktivitetsglädje”. 

Vi tycker att aktiviteterna är roliga och vill att fler 
ska få uppleva samma glädje som vi! 

Föreningarnas styrkor i relation till att erbjuda motionsaktivi- 
teter relaterades till konkreta faktorer som tillgång till lokaler, 
träningstider, material och ledare samt strukturella aspekter 
som en fungerande organisation, utbildningsprogram, verk- 
samhetens röda tråd etc. 

Vi har redan ett öppet och välkomnade arbetssätt i 
föreningen, steget är inte så stort. Varken för före- 
ningen eller deltagare som kommer. Vi har många 
ledare med driv, som ser helheten och vi vill bli fler 
medlemmar och aktiva i föreningen. 

Resurser för att vara lämpliga att bedriva motionsidrott kunde 
också handla om kvaliteten på verksamheten och kopplades då 
ihop med till exempel föreningen i stort, värdegrundsarbetet, 
ledares kompetens, aktiviteternas och lokalernas lämplig- 
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het/kvalitet i relation till aktiviteterna och föreningens varu- 
märke samt goda rykte. Vid ett tillfälle belystes kostnaden 
(ringa kostnad) för aktiviteten som betydelsefull i relation till 
föreningens styrka att bedriva motionsidrott. 

När det gällde utmaningar, relaterat till motionsidrott, så hand- 
lade det ofta om rekryteringssvårigheter både i relation till le- 
dare och aktiva deltagare. 

Hitta ledare och halltider! 

Tillgång till lokaler och träningstider var också något som kom 
fram vid flera tillfällen men även kontinuerlig kompetensut- 
veckling och verksamhetsutveckling lyftes fram som utmaningar 
av de deltagande föreningarna. I enstaka fall belystes svårig- 
heter att hålla kostnaderna nere som en utmaning i relation till 
att bedriva motionsaktiviteter. 

De flesta föreningarna upplevde att de fick gott stöd från stöd- 
organisationer som till exempel SF, DF, RF och SISU. I enstaka 
fall upplevde informanterna inget stöd eller mindre bra stöd 
från sitt specialidrottsförbund. När det presenterades olika ty- 
per av stödinsatser var dessa kopplade till projektstöd gene- 
rellt, ekonomiskt stöd, stöd med textmaterial, presentation av 
”goda exempel” och arbetet med att uppmuntra föreningarna. 
Betydelsen av att olika delar av idrottsrörelsen hade samma 
mål och prioriteringar lyftes fram som viktigt stöd för motions- 
idrott. Vid något tillfälle beskrevs samverkan med andra id- 
rottsföreningar vara ett stöd för motionsperspektivet i före- 
ningen. 

Föreningarna önskade fortsatt stöd inom de områden som re- 
dan upplevdes fungera på ett bra sätt och det handlade då ofta 
om ekonomiskt stöd och idéer för verksamhetsutveckling. För- 
eningarna bidrog också med konkreta förslag på områden där 
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de ansåg att stödorganisationerna inom idrottsrörelsen kunde 
bidra i större utsträckning. Deltagarna fokuserade då på bland 
annat LOK stöd utan åldersbegränsning samt minskat fokus på 
tävlingsidrott generellt, men även specifikt arbete för att på- 
verka kommunerna att prioritera breddidrott i större utsträck- 
ning. 

Mer information till idrottsrörelsen men speciellt 
kommuner så att de prioriterar alla idrotter och 
alla människor, inte bara ”elitföreningar” 

Utbildningsinsatser fanns med i resultatet och relaterades 
bland annat till specifik utbildning för ledare av vuxenidrott, 
mer erfarenhetsutbyte och informationsträffar samt möjlighet 
att boka tid för rådgivning. Stöd vad gällde marknadsföring, var 
slutligen en sak som en del föreningar önskade hjälp med från 
idrottsrörelsens stödorganisationer. 

Styrelseenkät – en sammanfattning 
Sammanfattningsvis så var variationen stor vad gällde storlek 
och idrottslig inriktning, bland de deltagande föreningarna. 
Trots det så var de organisatoriska strukturerna i föreningarna 
förhållandevis likartade. En viss variation fanns dock och den 
kunde relateras till föreningarnas storlek. Föreningsarbetet på 
styrelse och ledarnivå genomfördes oftast av svenskfödda män 
men det fanns undantag. I föreningar med en majoritet av ak- 
tiva flickor var det t ex mer vanligt med kvinnor både i styrelse 
och som ledare. Det var vanligast att ledare i föreningarna var 
mellan 30-50 år. Oberoende av funktion eller roll så var före- 
ningsarbete i stor utsträckning karaktäriserat av ideellt arbete. 
Undantag fanns då till exempel administrativ stödpersonal 
kunde ha en anställning i en del föreningar och alla ledare i ett 
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fåtal föreningar var arvoderade. Det var dock mer vanligt att le- 
dare för barn och ungdom arbetar ideellt medan ledare för se- 
nior och/eller elit var arvoderade. 

Resultatet visade att föreningarnas intäkter varierade och hade 
en stor spridning. Ofta dominerades dock intäkterna av 
medlemsintäkter och LOK stöd, vilka har en stark koppling till 
bredd/barn och ungdomsidrott. Barn- och ungdomsverksam- 
het var också det som oftast lyftes fram som viktig prioritering 
och föreningarna arbetade aktivt med att utveckla verksam- 
heten med detta fokus. Det handlade då t ex om utbildningsin- 
satser, ledarträffar, värdegrundsarbete samt trivsel och gemen- 
skap. De stora utgiftsposterna kunde relateras till idrottsverk- 
samhet generellt, men hade till skillnad från intäkterna en för- 
hållandevis stark koppling till tävling, senior och eller 
elitverksamhet. Den starka kopplingen mellan seniorverksam- 
het och dyra kostnader var en möjlig motivering till att inte be- 
driva seniorverksamhet. 

Resultatet visade att idrottslig verksamhet alltid innebar trä- 
ning i grupp, men att grunderna för gruppindelning varierade. 
Indelning efter ålder och kön eller nivå var vanligt förekom- 
mande men alternativ indelning i form av t.ex. syftesinriktad 
gruppindelning eller öppna grupper verkade innebära större 
flexibilitet och möjlighet för de aktiva att själva välja ambitions- 
nivå och träningsmängd. Alternativ gruppindelning föreföll 
vara mer vanligt i föreningar med individuell idrott. 

Motionsverksamhet motiverades med framför allt en vilja att 
bredda verksamheten, vara en förening för alla och ett folkhäl- 
soperspektiv. Föreningarnas styrkor kunde i huvudsak relate- 
ras till konkreta faktorer, strukturella aspekter samt verksam- 
hetens kvalitet. Utmaningar handlade framför allt om rekryte- 
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ringssvårigheter men även om tillgång till lokaler och tränings- 
tider. Resultatet visade också ett behov av kontinuerlig kompe- 
tens- och verksamhetsutveckling, för att föreningarna skulle ha 
bättre förutsättningar att bedriva motionsidrott. Stödet från id- 
rottsrörelsen upplevdes positivt och var viktigt för förening- 
arna utifrån ett motionsperspektiv. Utvecklingspotential relate- 
rades till det åldersbegränsade LOK stödet, kommuners priori- 
tering av elitidrott samt utbildningsinsatser och erfarenhetsut- 
byte med fokus på motions- och vuxenidrott. 

Foto: Andreas Winblad, Skåneidrotten 
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Deltagande föreningar, ledarnivå – 
beskrivning av verksamhet och 
uppfattning om motionsidrott 
Åsa Bringsén 

Enkätstudien fokuserade på föreningsperspektivet utifrån 
ledares beskrivningar av och uppfattningar om verksamheten. 
Ledarenkäten var ett komplement till styrelseenkäten och 
skapade förutsättningar att beskriva och reflektera över 
kontextuella faktorer utifrån ett mer verksamhetsnära 
perspektiv. Ledarenkäten bestod av följande innehåll: 

• Bakgrundsfrågor
• Ledarrollen och egen idrottsverksamhet
• Verksamhetens karaktär på föreningsnivå
• Föreningens utmaningar och prioriteringar
• Motionsidrott

Alla deltagande föreningar (35 föreningar) informerades om 
studien och fick möjlighet att informera sina ledare själva, eller 
bistå med kontaktuppgifter till ledare så att ansvarig forskare 
kunde informera föreningarnas ledare om studien. På grund av 
en låg svarsfrekvens presenteras resultatet som en kvalitativ 
sammanfattning, med utgångspunkt från svarens 
medianvärde(md), som kunde variera mellan värde 1-6, i 
kombination med svaren på enkätens kompletterande öppna 
frågorna. 

Resultat 
31 ledare besvarade enkäten och tillsammans representerade 
de 11 föreningar. Fem av föreningarna var hemmahörande i 
Skåne, tre i Halland, två i Småland och en i Blekinge. 23 av de 
deltagande ledarna var engagerade i lagidrottsföreningar 
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medan övriga 8 var verksamma inom individuell 
idrottsverksamheter. 14 av respondenterna var kvinnor och 17 
var män. En majoritet av dem (n=22) var eller hade varit 
idrottsligt aktiva och hade erfarenhet av att vara ledare för eget 
eller egna barn (n=27). Nio av dem hade varit ledare i mindre 
än två år, åtta i 2-5 år, sju i 5-10 år och slutligen sju i mer än 
10år. 

Ledarrollen och den egna idrottsverksamheten 
Resultatet visade att de flesta respondenter hade positiva 
upplevelser av det sammanhang som de var verksamma i som 
idrottsledare. Utifrån svarens medianvärde så ansåg 
respondenterna till exempel att uppdraget som ledare var 
roligt och att de hade tillgång till det stöd och de resurser 
(kollegialt stöd, administrativt stöd, ledningsstöd, 
materialtillgång och resurser för övrigt) som de behövde 
(md=5-6). Resurser i form av anläggning/lokalers 
funktionalitet skattades dock lite lägre av respondenterna 
(md=4). Resultatet visade också att ledarna kände att de hade 
inflytande i föreningen och att deras arbete värderades högt 
(md=5). De flesta fick dock ingen ersättning för sitt arbete som 
idrottsledare (md=1). Medianvärdet för ledarnas deltagande i 
verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete var relativt högt 
(md=4). Resultatet visade att ledarna deltog i 
verksamhetsutveckling/kvalitetsarbete i form av till exempel 
återkommane ledarträffar, specifika satsningar i projektform, 
utbildningsinsatser, framtagande eller utveckling av 
styrdokument och kvalitetsarbete relaterat till forskning. 

Svaren visade att respondenterna i stor utsträckning arbetade 
med de aktivas idrottsliga utveckling (md=5) men också 
fokuserade på sociala aktiviteter (md=4). Exempel på sociala 
aktiviteter relaterade mer eller mindre till den idrottsliga 
verksamheten för övrigt och inkluderade ofta ett socialt 
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sammanhang och något att äta. Resultatet visade också att 
ledarna fokuserade på de aktivas hälsa/välbefinnande (md=5). 
Fokuseringen på hälsa tog sig uttryck i form av kommunikation 
med de aktiva på olika sätt. Det kunde vara att genom samtal se 
och bekräfta den enskilda individen utifrån ett 
helhetsperspektiv på människa, miljö och hälsa. Det kunde 
också handla om relationella, kulturella, religiösa eller 
emotionella aspekter som ledare samtalade med de aktiva om. 
Ett positivt socialt klimat i verksamheten lyftes fram som 
betydelsefullt utifrån ett hälsoperspektiv. 

Ha roligt, röra sig för att må bra, vara kompis, 
skratta och uppmuntra. 

Hälsoaspekter relaterades också till olika budskap om sunda 
levnadsvanors betydelse generellt och relaterat till träning 
specifikt. Ett hållbarhetsperspektiv på träning fanns också 
representerat bland svaren, då skadeförebyggande träning 
lyftes fram. 

Poängterar vikten av rätt kost och vila, 
rekommenderar träning för säsongsuppehållet och 
kompletterande träning. 

Ledarna arbetade till viss del systematiskt med att inhämta de 
aktivas synpunkter och önskemål (md=3) och även här 
relaterade respondenterna till kommunikation på olika sätt. 
Årliga eller terminsvisa samtal med de aktiva individuellt, men 
även gruppsamtal med alla aktiva eller representanter för 
gruppen, var exempel på hur ledarna arbetade för att ge de 
aktiva möjlighet att påverka verksamheten. Några använde 
enkäter för att samla in de aktivas synpunkter på 
verksamheten och andra belyste vikten av att i samband med 
den vardagliga kontakten mellan ledare och aktiva fånga upp 
synpunkter och önskemål från både aktiva och deras föräldrar. 
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Föreningens verksamhet generellt 
Ledarna uppfattade att föreningen de var verksamma i karak- 
täriserades av att alla aktiva deltog i verksamheten på lika vill- 
kor, oberoende av idrottslig förmåga (md=6), och i mindre ut- 
sträckning av en fokusering på de aktivas prestationer utifrån 
tävlingsresultat (md=3). Resultatet visade också att ledarna 
uppfattade att verksamheten karaktäriserades av en gemen- 
sam röd tråd (md=5) och en känsla av gemenskap (md=5). Det 
var inte lika självklart att alla ledare i föreningen kände till in- 
nehållet i styrdokument av betydelse (md=4) eller att verksam- 
heten karaktäriserades av ett kontinuerligt utvecklings- och 
kvalitetsarbete (md=4). I de kompletterande svaren betonades 
allas lika rätt att vara med i stor utsträckning och barnens rätt 
att ha inflytande över verksamheten. 

Alla verkar för att ge barnen en så bra tillvaro som 
möjligt å få känna att de tillhör föreningen/verk- 
samheten exakt lika mycket som oss ledare/före- 
ningen. 

Det ideella ledarengagemanget som karaktärsdrag lyftes också 
fram och ett socialt sammanhang präglat av till exempel glädje, 
kamratskap och gemenskap samt vänlighet och omhänderta- 
gande. 

Beskrivningar av och tankar om föreningens prioriteringar re- 
laterade i störst utsträckning till barn-, ungdoms- och breddid- 
rott. Allas lika värde lyftes fram och ett positivt socialt klimat 
med fokus på jämlikhet, gemenskap, glädje och långsiktighet. 

Att alla får vara med, alla är välkomna. Vi idrottar 
för att det är roligt och skapar ett livslångt intresse 
för idrott. 
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Anläggningsaspekter och träningsmöjlighet fanns också med 
som prioriterat område vid ett par tillfällen och vid ett tillfälle 
presenterades ett specifikt tävlingsarrangemang och ekonomi 
som prioriterade områden. Vid ett par tillfällen lyfte ledarna 
fram önskemål om att föreningen i större utsträckning borde 
prioritera rekrytering av både aktiva och ledare samt ett bre- 
dare engagemang bland de ledare som var engagerade i före- 
ningen. Ledares ensidiga fokusering på den egna verksamheten 
upplevdes vara en nackdel och mer fokus på utveckling utifrån 
ett längre perspektiv efterfrågades. 

Respondenterna höll i störst utsträckning med om att det var 
svårt att rekrytera ledare (md=5) och i minst utsträckning i att 
det var svårt att rekrytera aktiva, att verksamheten hade för 
många aktiva eller hade brist på pengar (md=3 för alla). I de 
beskrivande svaren lyftes dock utmaningar relaterat till rekry- 
tering av tjejer fram vid några tillfällen och problem med aktiva 
som slutar med idrott i tonåren (md=4). Utmaningar relaterade 
till anläggning och lokaler bejakades också i viss utsträckning 
generellt (md=4) men också specifikt i de kompletterande sva- 
ren. 

Motionsidrott 
Resultatet visade att de deltagande ledarna generellt sett var 
mycket positiva till motionsidrott på föreningsnivå (md=6). De 
ansåg att motionsidrott låg i linje med innehållet i RF:s doku- 
ment Idrotten vill och att det var en värdefull verksamhet gene- 
rellt. 

Positivt för ledare, spelare och hela föreningen. 

Nyttan motiverades bland annat med att samhället för övrigt 
präglades av höga prestationskrav, det ansågs bidra till positiva 
upplevelser av kamratskap samt rörelseglädje och var ett sätt 
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att rekrytera och behålla aktiva i verksamheten. 14 ledare hade 
deltagit i arbetet med att planera och/eller starta upp motions- 
aktiviteter och de flesta var positiva till att själva vara ledare 
för motionsidrott. Att vara ledare för motionsidrott var för en 
del en stimulerande och rolig utmaning. Brist på tid var en åter- 
kommande anledning till att ledarna inte var engagerade i mot- 
ionsidrott och avsaknad av intresse presenterades som förkla- 
ring vid ett tillfälle. 

Ledarenkät – en sammanfattning 
Ledaruppdraget upplevdes av de flesta som roligt och majorite- 
ten gav uttryck för att ha goda förutsättningar att leda den id- 
rottsliga verksamheten. Ledaruppdraget beskrevs också som 
högt värderat ideellt arbete i föreningarna. Förutom att leda id- 
rottslig verksamhet var ledarna till viss del ideellt engagerade i 
verksamhetsutveckling som till exempel ledarträffar, projekt- 
arbete, utbildningsinsatser och arbete med styrdokument. Den 
egna idrottsliga verksamheten karaktäriserades framför allt av 
en fokusering på de aktivas idrottsliga utveckling, sociala akti- 
viteter och de aktivas hälsa/välbefinnande. Hälsoperspektivet 
relaterades till kommunikation om till exempel, träning, lev- 
nadsvanor men också sociala och emotionella aspekter. Kom- 
munikation användes också som grund för att på olika sätt in- 
hämta de aktivas och/eller deras föräldrars synpunkter och 
önskemål kring verksamheten. Resultatet visade att det fanns 
förbättringspotential vad gällde de aktivas inflytande över 
verksamheten genom ledarnas arbete med att inhämta deras 
synpunkter. 

Föreningarnas verksamheter karaktäriserades enlig deltagarna 
framför allt av att alla deltog på lika villkor oberoende av id- 
rottslig förmåga, en gemensam röd tråd och en känsla av ge- 
menskap. Det var inte lika självklart att alla ledare kände till in- 
nehåll i viktiga styrdokument, att de kontinuerligt bedrevs ett 
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utvecklingsarbete av föreningens verksamhet och det var minst 
vanligt med en fokusering på de aktivas prestation utifrån täv- 
lingsresultat. Barn- ungdoms- och breddidrott dominerade, vid 
beskrivning av och tankar om föreningarnas prioriteringar, till- 
sammans med ett positivt socialt klimat. Anläggning/lokaler 
var också ett område som behövde ha prioritet samt rekryte- 
ring av ledare. Ideellt engagerade ledare relaterades ibland till 
ensidigt fokus på egen verksamhet och mindre förutsättningar 
för ett långsiktigt strategiskt arbete på föreningsnivå. 

Motionsidrott betraktades vanligtvis som ett positivt inslag i 
föreningens verksamhet och motiverades bland annat med en 
koppling till ”Idrotten vill”. Motionsidrott ansågs bidra med po- 
sitiva upplevelser av kamratskap och rörelseglädje men sågs 
också som en möjlighet att rekrytera nya medlemmar, behålla 
medlemmar längre och att få fler potentiella ideellt engagerade 
medlemmar till föreningarna. Att vara ledare för motionsidrott 
beskrevs som en stimulerande och rolig utmaning, som respon- 
denterna sällan hade tid att vara engagerade i. 

Foto: Andreas Winblad, Skåneidrotten 



34 

FMI ledares erfarenhet av FMI och 
tankar om motionsidrott 
Åsa Bringsén 

Ledare för de olika delprojekten hade en central roll och kunde 
bidra med en mer ingående beskrivning av de delprojekt som 
de var eller hade varit verksamma i. Då syftet var att studera 
ledares tankar om och erfarenheter av att bedriva 
motionsidrott, så genomfördes kvalitativa telefonintervjuer. 
Intervjuerna utfördes av två studenter, från 
folkhälsopedagogiska programmet, som gjorde sin 
verksamhetsförlagda utbildning i relation till projektet på 
Skånes idrottsförbund. Intervjuerna var semistrukturerade och 
utgick från de övergripande frågeområdena; 

• Ledare och förening
• Idrott/motion - begrepp
• Projektbeskrivning

o Verksamhet
o Marknadsföring
o Samverkan – kommun/idrottskonsulenter
o Förväntade/upplevda resultat
o Utmaningar
o Framtiden

• Övriga tankar

10 delprojekt (av 34 FMI projekt) valdes strategiskt ut med 
stöd av distriktens representanter i projektets styrgrupp. 
Urvalet styrdes av att få med ledare med relation till delprojekt 
från alla de deltagande distrikten (Blekinge, Halland, Skåne och 
Småland) samt en variation vad gällde projektens idrottsliga 
inriktning. Då ett av de utvalda delprojekten inte genomförts, 
så valdes ett annat projekt med likartad idrottslig inriktning 
från samma distrikt ut. Blekinge och Skåne representerades av 
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tre delprojekt var och i Halland samt Småland valdes två 
delprojekt ut/distrikt. Totalt bestod urvalet av fyra delprojekt 
där föreningens verksamhet relaterade till lagidrott (4 olika 
idrotter) och övriga sex till individuell idrottsverksamhet (5 
olika idrotter). Resultatet analyserades kvalitativt, med fokus 
på att presentera en övergripande beskrivning utifrån mönster 
av likheter och skillnader mellan de intervjuades utsagor. 

Resultat 

Idrott/motion/tävling 
De intervjuade ledarna gav uttryck för olika tankar kring be- 
greppens innebörd. Flertalet menade att all idrott var/gav mot- 
ion men att motion inte behövde vara idrott. Några av de inter- 
vjuade föredrog begreppet tävlingsfri idrott, istället för begrep- 
pet motionsidrott. Motion kopplades ihop med träning/fysisk 
aktivitet för välbefinnande, vilket en del av de intervjuade me- 
nade skiljde sig från innebörden i begreppet idrott. Idrott an- 
sågs då ha en starkare koppling till tävling, och ett par av le- 
darna menade att det var på grund av RF:s starka koppling till 
tävlingsidrott och elitidrott. Ledare gav uttryck för att förening- 
ens koppling till RF och begreppet idrott gav en felaktig bild av 
verksamheten och motverkade rekrytering av medlemmar 
utan tävlingsintresse. En av deltagarna menade att begreppet 
sport representerade idrott med elitsatsning. Alla ledarna gav 
uttryck för att motionsidrott och/eller tävlingsfri idrott hade 
en viktig funktion att fylla inom idrottsrörelsen, men det fanns 
ledare som hade svårare att förhålla sig till idrott utan tävlings- 
inslag generellt. 

Resultatet visade att tävlingens roll relaterat till motionsidrott 
varierade i de delprojekt som ledarna varit verksamma i. Det 
fanns projekt där tävlingsmomentet inte alls fanns represente- 
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rat och där ledarna menade att det var anledningen till att pro- 
jekten fungerade bra och lockade nya eller tidigare aktiva med- 
lemmar till föreningen. Det fanns också motionsaktiviteter som 
endast bestod av tävling, dvs. inga separata träningstillfällen 
mellan tävlingsmomenten, och ledare gav uttryck för att tävling 
kunde fungera som en motiverande faktor för de aktiva. Det var 
dock viktigt att vinst-tänket då låg på en rimlig nivå. En balans 
mellan tävlingsidrott och motionsidrott efterfrågades. En av de 
intervjuade ledarna menade att; 

Det kommuniceras att idrott är tävling för de allra 
flesta människor, så det krävs mycket jobb med att 
tänka om och skapa nya attityder hos människor. 

En stark tävlingsfokusering relaterades till idrottsrörelsens 
SISU-utbildningar, utifrån en av ledarnas erfarenheter. Det ål- 
dersbegränsade lokala aktivitetsstödet kopplades också ihop 
med begränsade förutsättningar för motionsidrott, då det an- 
sågs motverka de aktivas övergång från ungdomsidrott till 
vuxenidrott utan tävlingsfokus. De ekonomiska incitamenten 
för föreningarna att prioritera motionsidrott för vuxna var där- 
för svaga. 

Om du inte är elitidrottare när du är 25 så kan du 
gå hem och sätta dig i soffan istället. 

En av de intervjuade ledarna gav uttryck för att det var svårare 
att bedriva motionsidrott inom lagidrottsverksamhet. Kravet 
på stort engagemang och medverkan vid samtliga träningar 
och i matchspel beskrevs ofta vara stort för de aktiva tonåring- 
arna i lagidrottsföreningar. Ledare inom lagidrott gav också ut- 
tryck för att föräldrar var mer tävlings- och resultatfokuserade 
än vad de aktiva barnen i och ledarna för verksamheterna var. 
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Generellt sett så visade dock resultatet att motionsidrott skap- 
ade förutsättningar för att inom idrottsrörelsen arbeta med ”ett 
annat tänk”. 

Motionsidrott 
Idrotten ansågs vara till för alla och motionsidrott betraktades 
skapa förutsättningar för att nå en bredare målgrupp för id- 
rottsrörelsen generellt och en ökning av den fysiska aktiviteten 
i samhället i stort. En del projekt fokuserade på barn och ung- 
domar ”som inte platsade i de traditionella bollsporterna” eller 
ville vara idrottsligt aktiva i mindre utsträckning än vad ordi- 
narie verksamhet i föreningen innebar. Andra projekt bestod 
av motionsaktiviteter för vuxna. En del delprojekt handlade om 
motionsidrott som verktyg för att integrera ensamkommande 
flyktingbarn/ungdomar i samhället och vid ett par tillfällen in- 
nebar projektet en satsning på motionsidrott för barn och ung- 
domar med funktionsnedsättning. De intervjuade betonade vik- 
ten av fokusering på att de aktiva skulle ha roligt och en del 
projekt inkluderade separata sociala aktiviteter för att attra- 
hera nya medlemmar till föreningen. Flera ledare lyfte fram be- 
tydelsen av att föreningen generellt hade en röd tråd, där  
bredd prioriterades och därmed också karaktäriserade alla de 
idrottsliga verksamheterna. Resultatet visade då att motionsak- 
tiviteterna i olika delprojekt hade en stark koppling till övriga 
verksamheter i föreningen. Ledarna beskrev då till exempel  
hur det fanns förutsättningar för ett flöde av aktiva mellan olika 
delar av verksamheten. 

En ny öppen grupp har bildats för äldre ungdomar 
och unga vuxna. Erfarenheterna varierar stort i 
denna grupp och en del väljer att gå över till någon 
av de vanliga träningsgrupperna. I träningsgrup- 
perna är de öppna dörrar och tydligt att alla är väl- 
komna. 
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I en del föreningar fungerade dock motionsidrottsverksam- 
heten som en separat ny aktivitet, med ”egna aktiva” och en in- 
riktning som skiljde sig från föreningens övriga tävlingsinrik- 
tade idrottsverksamheter. Ledare beskrev då till exempel hur 
de aktiva ingick antingen i den ena eller den andra verksam- 
heten. 

Resultatet visade på olika möjligheter att organisera motions- 
idrottsaktiviteter. En del ledare beskrev en öppen verksamhet 
för alla, oberoende av ålder, kön eller förmåga, som självklar 
grund för aktivitetstillfällena och förutsättning för motions- 
verksamheten. 

Hela familjer tränar tillsammans, från 4-åriga bar- 
net till morfar 62 år. Vi roterar runt, de kan möta 
vem som helst oberoende av kroppsstorlek. Det blir 
en anpassning utifrån fysisk förmåga i varje möte. 
Utbildning är viktigare än resultat och det är alltid 
två ledare på varje träning. 

Andra föreningar hade provat ett öppet förhållningssätt i sam- 
band med rekrytering, men inte alls lyckats rekrytera nya med- 
lemmar till motionsverksamheten med denna strategi. För en 
del delprojekt var det självklart att ha separata grupper för 
kvinnor/flickor, män/pojkar och/eller ha en indelning utifrån 
ålder. Indelning utifrån kön och ålder verkade vara mer vanligt 
inom delprojekt med koppling till lagidrott. 

Betydelsen av marknadsföring kom fram i intervjuerna och 
kontakt med skolor, användning av sociala medier och lokalt 
nätverkande/samtalande verkade vara de metoder som använ- 
des för de olika delprojekten. Några ledare gav uttryck för att 
det var svårt att attrahera aktiva till motionsaktiviteterna. 
Andra hade fått en positiv effekt av att till exempel ”bara” byta 
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namn på en befintlig del av föreningens verksamhet. Motions- 
perspektivet ansågs ha en tydlig koppling till ”en generell häl- 
sotrend i samhället”, vilket innebar goda förutsättningar för att 
attrahera nya aktiva till verksamheten. Resultatet visade dock 
att det kunde vara lättare att rekrytera vuxna till motionsakti- 
viteter, vid jämförelse med målgruppen barn och ungdomar. 

Det har varit svårt att locka hit unga tonåringar 
men 20 år och uppåt har fungerat bra. Vi får tänka 
att vi lockar hit vuxna som har familj och barn. Om 
föräldrarna fastnar för något, så får vi sedan bar- 
nen på köpet. 

Ledare lyfte också fram en problematik relaterat till den gene- 
rella bilden av medlemskap i idrottsföreningar. Bilden av att 
medlemskap medför ideellt arbete, förutom att vara aktiv, 
kunde vara ett hinder för rekrytering av nya medlemmar. De 
intervjuade beskrev också att rekrytering av medlemmar som 
sedan engagerades på andra sätt i föreningen kunde vara ett 
delsyfte med föreningens motionsidrottsprojekt. 

Ledarperspektivet 
Resultatet visade att ledarens roll skiftade i olika delprojekt 
och att tillgängliga resurser på ledarsidan var olika. Ett delpro- 
jekt för vuxna karaktäriserades till exempel av att det inte var 
någon ansvarig ledare för verksamheten; 

Den öppna träningen som de har en gång i veckan 
sköter de själva. Det finns inga resurser i klubben 
för att ha en ledare. 

I ett annat projekt var ansvarig ledare en viktig huvudperson, 
vars inställning till idrott var själva grunden för projektet. 
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Vi har en anställd tränare med höga ambitioner och 
idéer. Han har en tydlig vision om att det är viktigt 
att ha kul för att skapa en rörelsekultur hos ungdo- 
mar. Elit får komma i andra hand. 

I ett tredje projekt betonades vikten av att aktiva utbildades för 
att kunna vara ledare för motionsverksamheten, så att den blev 
hållbar på sikt. 

Med pengarna från projektet har vi kunnat ha ut- 
bildningsdagar så att fler medlemmar ska kunna 
leda träningarna. Det gäller att motivera och dele- 
gera så att olika personer ansvarar för olika delar, 
allt sker ju ideellt. 

Resultatet visade att ledarna såg breddidrott med utgångs- 
punkt i barn och ungdomsverksamheten som en självklar prio- 
ritering för idrottsrörelsen generellt. Ledarens ansvar var att 
anpassa träningen utifrån grupp och/eller individ och att vara 
öppen för att lyssna på de aktivas önskemål. 

Genom att prata med våra deltagare hela tiden kan 
man som tränade vidga sina ramar och anpassa 
träningsupplägget. 

Kommunikationen mellan ledare och aktiv samt aktiva emellan 
ansågs skapa förutsättningar för upplevelser av trygghet och 
känsla av sammanhang. I något sammanhang beskrev ledare 
ett önskemål om att ingå i ett nätverk på till exempel distrikts- 
nivå, med möjlighet till erfarenhetsutbyte och fokus på mot- 
ionsidrott. 

Någon ledare ansåg att det var svårt att bedriva motionsidrott 
med avsaknad av tävlingsmoment och flera av de intervjuade 
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ledarna beskrev svårigheter att rekrytera ledare till delpro- 
jektens motionsaktiviteter. Utmaningar med rekrytering av le- 
dare relaterades bland annat till ledares brist på intresse för 
motionsidrott och det ideella arbetet som ledarrollen i pro- 
jekten oftast innebar. Ibland var det också svårt med ledarre- 
krytering trots att arvode erbjöds. 

De intervjuade ledarna var positiva till det stöd de hade möjlig- 
het att få från idrottskonsulenter i distriktet. Flera av projekten 
hade använt idrottskonsulenter som ”bollplank” i anslutning 
till ansökningsprocessen medan andra hade valt att inte ta 
hjälp av någon idrottskonsulent. 

Resultatet visade att de flesta delprojekt fungerade bra, hade 
positiva erfarenheter av projektperioden och ämnade arbeta 
för att motionsaktiviteterna skulle fortsätta och bli en del av 
föreningens ordinarie idrottsutbud. Att arbeta för ett livslångt 
idrottande och rörelseglädje var självklart för de intervjuade, 
som också menade att föreningar generellt hade mycket att 
vinna på att satsa på motionsidrott. 

Vi ska inte utgå från att producera elitidrottare 
utan istället skapa en verksamhet för deltagande. 

Förutom svårigheter relaterat till rekrytering så lyftes även 
problematiken med för få planer, träningstider och dålig kom- 
munikation som utmaningar för implementering och utökning 
av motionsidrottsverksamhet vid ett par tillfällen. 

FMI ledares erfarenhet av FMI och tankar om 
motionsidrott – en sammanfattning 
Intervjuerna med representanter för FMI projekten visade att 
tolkningen av begreppen idrott och motion varierade. Vanligast 
var en stark koppling mellan begreppet idrott och tävling samt 
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en koppling mellan begreppet motion och träning för välbefin- 
nande. En stark tävlings-/elit fokuseringen relaterades till id- 
rottsrörelsens styr- och stödverksamheter specifikt men även 
till samhället och människors syn på idrott generellt. Motions- 
idrotten ansågs dock vara ett viktigt inslag inom idrottsrörel- 
sen och en balans mellan tävlingsinriktad idrott och motionsid- 
rott med mer eller mindre tävlingsinslag efterfrågades. Mot- 
ionsidrotten ansågs vara en möjlighet att förändra synen på id- 
rott, ansågs skapa förutsättningar för rekrytering av en bredare 
målgrupp och ansågs bidra till en ökning av fysisk aktivitet i 
samhället i stort. En del menade att motionsidrott hade en mer 
naturlig koppling till individuell idrott och var svårare att im- 
plementera i lagidrottsverksamhet. Rekrytering av aktiva var 
en utmaning för en del och olika former av strategier för mark- 
nadsföring behövdes. Bilden av att medlemskap i en förening 
kräver ett ideellt engagemang utöver den egna idrottsutöv- 
ningen lyftes fram som hinder för en bredare rekrytering av 
nya medlemmar. 

Beskrivningen av FMI projekten visade att tävlingens roll varie- 
rade. En del motionsidrottsverksamheter var helt tävlingsfria, 
andra hade lite tävlingsinslag medan något karaktäriserades av 
endast organiserade tävlingsmoment som träning. Resultatet 
visade också att projekten hade olika inriktning/syfte som t.ex. 
integration av ensamkommande flyktingbarn, motionsidrott 
för vuxna, fokus på barn och ungdomar med funktionedsätt- 
ning eller en bred verksamhet öppen för allmänheten generellt. 
Organiseringen av motionsidrottsverksamheterna varierade 
också, med koppling till projektens inriktning och syfte. I en del 
fall var kopplingen till övrig verksamhet i föreningen stark och 
i andra sammanhang en separat verksamhet med svag kopp- 
ling till övrig verksamhet. Formerna för gruppindelning skiljde 
sig också åt beroende på projektens inriktning och kontext. 
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Olika typer av projekt innebar också olika roller för den ansva- 
riga ledaren. Rollen kunde vara allt från obefintlig till själva 
stommen för verksamheten. I något projekt karaktäriserades 
verksamheten av kontinuerlig utbildning av ledare bland de ak- 
tiva. Även i denna delstudie betonades vikten av prioritet av 
barn- och ungdoms- samt breddverksamhet inom idrottsrörel- 
sen och kommunikation mellan ledare och aktiva i verksam- 
heten ansågs vara det viktiga sociala sammanhang där verk- 
samhetens karaktär formades. Rekrytering av ledare beskrevs 
som ett problem i flera fall och det relaterades bland annat till 
avsaknad av tävlingsmoment, brist på intresse och tid samt ide- 
ellt arbete. De intervjuade hade dock positiva erfarenheter av 
FMI, delprojekten fungerade bra och det var för dem en själv- 
klarhet att arbeta för ett livslångt idrottande med fokus på att 
motionsidrott blev en ordinarie del av föreningens verksamhet. 

Foto: Andreas Winblad, 
Skåneidrotten 
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FMI deltagare – Motivation till 
motionsidrott 
Ida Andersson & Jimmy Eskesjö 

Syftet med studien var att studera deltagande i ett FMI projekt 
med fokus på ungdomars erfarenheter. Tio flickor i de äldre 
tonåren, som var motionsaktiva inom området lagidrott inter- 
vjuades med stöd av en semistrukturerad intervjuguide. Inter- 
vjuguiden bestod av de tre övergripande frågeområdena Tan- 
kar kring begreppen idrott och motion, Idrottsliga erfarenheter 
och reflektioner samt Motivationsaspekter. Resultatet analysera- 
des med stöd av en kvalitativ innehållsanalys och presenteras 
här i sammanfattad form. Resultatet som helhet presenteras i 
ett examensarbete vid Högskolan Kristianstad (Andersson & 
Eskesjö 2016). 

Resultat 
Att utöva idrott och motion var ett gemensamt kännetecken 
hos alla respondenter. Motionsidrott beskrevs skapa möjlig- 
heter till att träffa sina kompisar och göra det som de tyckte 
mest om, känna adrenalinkickar, den fysiska kontakten och 
samtidigt ha roligt. Flera av respondenterna berättade att de 
mår bra när de idrottar och motionerar både fysiskt och psy- 
kiskt. Idrotten blir ett bra komplement till den stillasittande 
vardag som de annars befann sig i. 

Idrott har alltid tilltalat mig, det ligger mig verkli- 
gen varmt om hjärtat och jag älskar att få göra det 
jag tycker är roligt samtidigt som det ger mig en 
bättre hälsa. 
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Att en bra sammanhållning i laget fungerade som en motivator 
till idrott var gemensamt för samtliga respondenter. Gemen- 
skap och tillhörighet framkom som viktiga aspekter för att tri- 
vas i laget och känna en vilja till att idrotta oberoende av om 
det var traditionell idrott eller motionsidrott. Att känna sig 
trygg både på plan och utanför plan beskrevs som viktigt för 
motivationen och avståndstagandet från mobbning ansågs vara 
viktigt för att bibehålla känslan av trygghet och vidare känslan 
av socialt stöd. Flertalet av respondenterna uttryckte att laget 
var en viktig del av deras sociala liv, både då de träffades under 
träningarna och på fritiden, vilket i sin tur beskrevs skapa en 
viktig sammanhållning. Det pratades om att laget skapade en 
familjär känsla där de stöttade varandra. Att vara en del av la- 
get skapades således en känsla av samhörighet. 

Det är någonting vi alltid gör tillsammans, det är 
liksom samma gäng, asså vi har känt varandra ex- 
tremt länge nu. Det blir väldigt lätt att hitta till- 
baka till varandra, det är en skön känsla när man li- 
tar på varandra och det är rätt lätt att hitta sin roll. 
Det är en stabil grupp, det är inte så mycket änd- 
ringar som det är resten av livet, så det ger liksom 
en trygghet. 

Alla respondenter beskrev gemensamt att omgivningen var be- 
tydande för skapandet av motivation och deltagande i en id- 
rottsförening generellt. Det sociala stödet karaktäriserades av 
familj och kompisar, vilka stod centrala när det gällde att bli in- 
troducerad för en idrott och ett vidare intresse. Det beskrevs av 
flertalet respondenter att familjens attityder till att röra sig var 
avgörande för motivationen till att börja idrotta, dock beskrevs 
att deras egen vilja var avgörande om de vill delta eller inte. 
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Jag tror det smittar av sig väldigt mycket, de värde- 
ringar man har kommer från sin familj. Jag har 
vuxit upp i en familj som rör sig och idrottar väldigt 
mycket, då gör jag också det. 

Det berättades av flertalet respondenter att det var viktigt att 
tränaren hade god pedagogisk och kommunikativ förmåga och 
att det skapades en balans mellan krav, egenmakt och självbe- 
stämmande. Respondenterna förklarade att med en god balans 
mellan de tre komponenterna skapades motivation och vilja till 
att delta. Tränaren beskrevs vara den som skulle sätta upp ra- 
mar för motionsverksamheten och att det sedan var spelarna 
som bestämmer hur och vad som skulle tränas. 

Vi får lägga upp mycket själva. Vår tränare håller 
alltid i någon uppvärmningsövning, sen frågar hen 
oss hur vi vill att träningen ska se ut så vi får 
komma med förslag, sen bestämmer vi vad vi ska 
göra och syr ihop en träning. Innan har det alltid 
vatt att det är tränaren som bestämmer allt och 
man förväntades alltid göra sitt bästa och 100 % 
hela tiden. Då blev det inte på ens egna premisser. 

Det uttrycktes av flertalet av respondenterna att bekräftelse 
var viktigt för motivationen till traditionell idrott, både från 
lagkompisar, tränare och familjemedlemmar. Om framsteg 
gjordes ville de höra det och om de inte fick denna bekräftelse 
kunde en otrygghet skapas som medförde att de inte tyckte att 
det var lika roligt att hålla på med tävlingsidrott. 

När jag kände att hon är mycket bättre än vad jag 
är, då kände jag att jag inte behöver va här längre 
för hon får ändå alltid spela på min position. Jag 
tror det är vanligt inom lagidrott, liksom att man 
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känner att man inte passar in, att man liksom inte 
är lika bra som alla andra. 

Det var viktigt att även ge beröm till sig själv och på så sätt be- 
kräfta att man dög. Flera av respondenterna pratade även om 
de samhällsnormer som etableras i samhället och att dessa kan 
skapa en känsla av press och stress. Det framkom också att det 
var svårare som tjej att känna motivation för traditionell idrott 
eftersom de i jämförelse med killar inte får lika mycket upp- 
märksamhet och bekräftelse. 

Jag tror att man ser ner på tjejer när det kommer 
till idrotten. Man vet ju att det är fullsatt på herr- 
matcherna och på dammatcherna är det inte alls 
mycket folk, det får en att tappa motivationen, bara 
det är kanske inte så stor grej att va tjej och idrotta 
ändå. Folk tycker väl att killar är bättre på att id- 
rotta än vad tjejer är. 

Sammanfattningsvis så kan motionsidrotten synliggöras som 
ett komplement i idrottsföreningar och på så sätt skapa ett utö- 
kat deltagande som bygger på individens förutsättningar, önsk- 
ningar och behov. Idrottsföreningar behöver utveckla en mot- 
ionsverksamhet där självbestämmande och samhörighet sätts i 
fokus. Dessa två komponenter har i denna studie visat sig vara 
viktiga för skapandet av motivation och borde stå centralt i dis- 
kussioner om hur föreningsidrotten kan organiseras, för att i 
större omfattning behålla redan aktiva medlemmar inom områ- 
det lagidrott. 



48 

Foto: Andreas Winblad, Skåneidrotten 
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Dokumentanalys med fokus på 
motion och (folk)hälsa 
Helén Gustavsson 

Idrotten Vill är idrottsrörelsens kärna; ett styrdokument som 
beskriver hur glädje, gemenskap, demokrati, delaktighet och 
allas rätt att vara med ska genomsyra idrotten. Styrdokumentet 
finns till för att hela idrottsrörelsen ska gå samma väg; en väg 
som skapar de bästa förutsättningarna för svensk idrott – 
världens bästa. Men går vi samma väg – oavsett idrott eller 
organisationsnivå (SF, SDF, IF)? 

För att idrottsrörelsen ska vara attraktiv och tilltalande för alla, 
är det av stor vikt att aktivitetsutbudet motsvarar de behov 
som finns i samhället och kan svara upp till olika anledningar 
till människors vilja att vara en del av idrottsrörelsen. Många 
aktiva lämnar idrottsrörelsen i åldern 13-16 år och en vanlig 
orsak är att idrotten i för stor utsträckning i huvudsak präglas 
av tävlingsrelaterad resultatprestation. Tidigare forskning har 
visat att idrottsrörelsen kan och behöver bli bättre på att 
bredda verksamheten, så att de som i huvudsak vill idrotta av 
andra anledningar, tex hälsoaspekter eller sociala faktorer, 
också inkluderas. 

Hur ser det då egentligen ut på dokumentnivå? Med 
utgångspunkt i de idrotter som medverkade i FMI projektet, 
valdes några SF, SDF och IF ut för djupare analys kopplat till 
Idrotten Vill och dess innebörd. Hur återspeglas innehållet i 
styrdokumentet och hur förhåller sig respektive organisations 
verksamhetsplan/inriktning för respektive organisation och 
idrott till dokumentet? Vem är idrotten till för och vilken 
kontext avspeglas som kan ge förutsättningar för den mindre 
resultatpresterande motionsidrotten? Syftet med 
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dokumentanalysen var att studera den svenska idrottsrörelsen 
med fokus på kontextuella faktorer relaterat till förutsättningar 
för implementering av motionsidrott. 

Genom ett strategiskt urval valdes tio olika idrotter ut för 
dokumentanalys. Senast framtagna verksamhetsplaner/inrikt- 
ningar för respektive idrott, då dessa gick att hitta via idrotter- 
nas hemsidor eller inhämtades direkt från utvald förening/för- 
bund, var de som analyserades. För att urvalet skulle ge en så 
bred bild av den svenska idrottsrörelsen som möjligt, i förhål- 
lande till ovan nämnda syfte, samt ändå ha en koppling till pro- 
jektet FMI så togs hänsyn till följande kriterier vid val av idrot- 
ter: 

• Lag/individuell idrott
• Stor/liten idrott
• Pojk-/flickdominerad idrott
• Traditionell/ny idrott (inom RF)
• Distrikttillhörighet (Skåne, Blekinge, Halland eller Småland)

Med kriterierna som stöd innebar urvalet att dokumentana- 
lysen inkluderade idrotterna fotboll, basket, orientering, friid- 
rott, konståkning, kanot, innebandy, tennis, taekwondo samt 
rugby. 

Dokumentanalysen utfördes med stöd av ett motionsperspektiv 
och ett foklhälsoperspektiv. Förutom dessa båda perspektiv så 
utgick även analysen från komponenter, som på olika sätt kan 
relatera till de två övergripande perspektiven. Tävling, 
prestation, ambition, nya verksamhetsformer, 
behållaperspektivet var därför också viktiga komponenter i 
analyarbetet, samt hur eller om RF:s anvisningar för barn och 
ungdomsidrott och barnrättsperspektivet fanns representerade i 
utvalda dokument. Analysen innebar att innehåll i utvalda 
dokument sammanfattades utifrån ett 
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motions och ett folkhälsoperspektiv och sedan jämfördes på 
varje organsiationsnivå (SF, SDF, IF) men även inom varje 
utvald idrott, mellan de olika nivåerna. 

Tabell 1. Del av matrisen som visar hur begrepp och innebörd av des- 
amma, har identifierats i dokumenten för att kunna se eventuella möns- 
ter; på varje organisationsnivå samt inom varje idrott, mellan de olika ni- 
våerna. 

Resultat 
Idrotten Vill 
Ett genomgående resultat i dokumentanalysen, det vill säga 
oavsett nivå (SF, SDF eller IF) eller om det är en individuell- el- 
ler lagidrott, var att en viktig del av Idrotten Vill; ”alla ska få 
vara med”, fanns uttryckt i dokumenten. Det var dock tydligt att 
dokumenten på SF-nivå i sin helhet var mer omfattande när det 
gällde hur man uttryckte innehållet i Idrotten Vill. Ju längre ut i 
idrottskedjan vi kom (SDF och IF), desto mindre omfattande 
var innehållet, med undantag från fotbollen, där förhållandet 
var det omvända. 

I två av de utvalda idrotterna; innebandyn och konståkningen, 
visade man en tydlighet i att ha integrerat Idrotten Vill i sin 



52 

egen idrott och sitt eget styrdokument. Detta genom att ha 
skapat sitt eget ”Innebandyn Vill” samt ”Konståkningen Vill”, 
som man uttryckte var en gemensam strategi för sin idrott, det 
vill säga för alla nivåer inom den egna idrotten. 

Motionsidrott och folkhälsa 
Gällande användandet av begreppen motionsidrott och folk- 
hälsa i dokumenten, visade analysen att de individuella idrot- 
terna, d v s orientering, friidrott, konståkning, kanot och tennis 
(dokument saknades gällande taekwondo), hade en tendens att 
lyfta fram och motivera sin planerade verksamhet som hälso- 
främjande i större utsträckning än lagidrotterna. Lagidrotterna 
använde sig generellt av begreppet bredd- och motionsidrott, 
medan de individuella idrotterna kopplade in ord och begrepp 
som tydligare och mer specifikt kunde kopplas till ett folkhälso- 
perspektiv. Att alla ska må bra, att man satsar på hälso- och 
friskvårdsinriktade aktiviteter, att kosten som en del av ett sunt 
leverne ska vara en naturlig del av verksamheten eller att idrot- 
ten ska ge trivsel och välbefinnande, var några exempel på 
detta. 

Tävling, prestation och ambition 
Synen på tävling, prestation och ambition och hur man plane- 
rade att skapa sin verksamhet därefter, var intressant att titta 
på utifrån vilka möjligheter som kunde tänkas skapas för mot- 
ionsidrotten inom de utvalda idrotterna. Analysen av doku- 
menten visade, i synnerhet på SF-nivå men generellt oavsett 
nivå och idrott, att verksamheten ska ta hänsyn till individens 
egna förutsättningar, att alla ska få vara med oavsett ambition 
och att individers behov ska stå över resultat. Flera av idrotterna 
på SF-nivå, så som t ex basket, friidrott och tennis, tog också 
upp tankar kring att stimulera till nya verksamhetsformer som 
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på sikt kan leda till ett mindre fokus på resultat och större fo- 
kus på individen och motionsidrott. Generellt var det de indivi- 
duella idrotterna som uttryckte detta, med undantag från bas- 
ket och rugby. Som exempel har rugbyn planer på regelföränd- 
ringar, som ska flytta fokus från resultat till de aktivas behov 
och inom tennisen finns en vilja att förändra en tävlingsform, 
som går ut på att spelarna själva får välja på vilken nivå de ska 
spela. Orienteringen visade tydligt att de vill satsa på och ut- 
veckla motionsorientering i större utsträckning och inom bas- 
keten provas en ny spelform som är mindre poäng- och regel- 
styrd samt med färre spelare på plan. 

Vi kunde också se i vårt resultat att viljan att utveckla nya verk- 
samhetsformer, generellt kopplades samman med viljan att be- 
hålla fler inom sin idrott, det vill säga en vilja att få fler av sina 
aktiva att stanna i föreningen längre upp i åldrarna genom en 
förändring av verksamheten i riktning mot motionsidrott. 

Anvisningar för barn- och ungdomsidrott samt barnrätts- 
perspektiv 
Riksidrottsstyrelsen beslutade 2014 om särskilda anvisningar 
för barn- och ungdomsidrotten, för att ytterligare förstärka in- 
nehållet i Idrotten Vill. Få föreningar eller förbund, av de som 
fanns med i vår analys, nämnde de nya anvisningarna, FN:s 
barnkonvention eller barnrättsperspektivet i sina dokument. 
De idrotter som dock tog upp detta i sina verksamhetsplaner 
var tennisen, både på SF- och SDF-nivå samt fotbollen, på för- 
eningsnivå. 

Sammanfattningsvis visade resultatet att, Idrotten Vill och dess 
innehåll var en gemensam bas i dokumenten, oberoende av 
nivå och idrottslig inriktning. På SF-nivå, hade de individuella 
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idrotterna kommit lite längre i sitt sätt att koppla samman mot- 
ionsidrott med folkhälsa. Vi kunde också se ett samband i hur 
man uttryckte sig inom de olika idrotterna, från SF-nivå och ner 
till IF-nivå. 

Diskussion av dokumentanalys 
Anledningen till varför man väljer att idrotta varierar. Det kan 
handla om viljan att tävla, prestera och uppnå resultat. Men 
många vill också idrotta för att det är roligt, för att umgås och 
känna tillhörighet med andra eller för att bibehålla hälsan, utan 
krav på tävling och resultat. Idrottsrörelsen måste bli bättre på 
att möta denna variation av behov, för att fler dels ska söka sig 
till idrottsrörelsen och dels för att behålla fler av dem som re- 
dan befinner sig inom idrottsrörelsen, då vi ser att många slu- 
tar i tonåren. Enligt Statistiska Centralbyråns siffror från 2011, 
gällande svenska folkets motionsvanor, där 2 500 svenskar i ål- 
dern 7-70 år beskrev sina motionsvanor, tränade och tävlade 
67 % i åldersgruppen 7-14 år. Denna siffra sjönk till 41 % i ål- 
dersgruppen 15-19 år. Fotboll var den populäraste tävlingsid- 
rotten, men i frågan om motivet till idrottandet, d v s varför 
man ville idrotta, var de två vanligaste anledningarna att hålla 
sig i form (67 %) och för att det är roligt (54 %). Endast 9 % av 
de tillfrågade ville idrotta för att få tävla. I förhållande till detta 
resultat och att idrottsrörelsen tappar många av sina tonårsak- 
tiva, kan vi se vikten och behovet av att utveckla motionsidrot- 
ten, för att bättre möta behoven som finns och att tydligare se 
vad idrotten utifrån en sådan utveckling faktiskt kan bidra med 
ur ett hälsoperspektiv, både för individen och samhället. Därför 
är det också glädjande att utifrån dokumentanalysen kunna se 
att motionsidrotten generellt planeras vara en central del i 
verksamheten, men också att flera idrotter dels uttrycker mot- 
ionsidrott genom hälsotermer och visar en vilja att prova nya 
verksamhetsformer för att behålla fler aktiva. För vilka är det 
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som stannar kvar i föreningen i de övre tonåren? Enligt resulta- 
ten från Britta Thedin Jakobssons avhandling ”Vilka stannar 
kvar och varför?” (Thedin Jakobsson, 2015), kan vi se vikten av 
att fokusera på andra saker i föreningen än resultat och pre- 
station. Hennes resultat visar nämligen att de som stannar 
kvar, gör det inte i första hand för att nå idrottslig framgång, 
detta ses som mindre viktigt. De gör det för att idrotten ger ge- 
menskap, man lär sig något, är delaktig i något och man utveck- 
las. Man vill vara en del av ett sammanhang där man känner sig 
hemma. 

Tydlig strategisk framtidsfokusering 
Att idrottsrörelsen är och också ska vara en aktiv part i det 
svenska folkhälsoarbetet tydliggjordes 2008, då Riksidrottssty- 
relsen fastställde en strategisk plan för idrottsrörelsens folk- 
hälsoarbete (Riksidrottsförbundet, 2008). Idrottsrörelsens am- 
bitioner fick då en tydlig koppling till de elva statliga folkhälso- 
mål som satts upp. Utifrån vårt resultat i dokumentanalysen, 
kan vi se att man inom de individuella idrotterna tenderar att 
se värdet av idrottens betydelse för individens hälsa på ett tyd- 
ligare sätt än inom lagidrotterna. Varför det är så kan vi inte sä- 
kert veta, men en hypotes skulle kunna vara att man mer natur- 
ligt ser varje individ i en idrott där prestation utgår ifrån just en 
enda individ, inte ett helt lag. 

 
Hur ska då idrottsrörelsens många olika idrotter, föreningar 
och förbund kunna utvecklas för att behålla fler aktiva längre 
upp i åldrarna och för att kunna skapa bättre förutsättningar 
för den allt mer efterfrågade motionsidrotten? Utmaningarna 
är många, men något som kan ge goda möjligheter att påverka 
denna resa positivt, är att det på RF-stämman 2013, togs ett be- 
slut om att ta fram en strategi för svensk idrotts framtid och 



56 

förutsättningar. Bakgrunden till strategin var just ett konstate- 
rande från stämman, om att idrottsrörelsen i sin helhet står in- 
för stora utmaningar, när det gäller att möta samhällets föränd- 
ringar och möjligheter. Hur ska vi bemöta och hantera dessa på 
bästa sätt? I maj 2015 fattade RF-stämman sedan beslut om 
detta strategiarbete, ett ständigt pågående strategiarbete som 
ska genomsyra idrottens verksamhet på flera plan. Strategiar- 
betet innebär bland annat att idrottsrörelsen är överens om 
fyra områden som är av stor strategisk betydelse för idrotten 
att arbeta med de närmaste åren; livslångt idrottande, idrot- 
tens värdegrund är vår styrka, idrott i förening samt idrotten 
gör Sverige starkare (RF/SISU, 2015). 

En särskilt viktig roll i strategiarbetet har idrottens alla special- 
förbund (SF). En nära dialog förs mellan Riksidrottsförbundet 
och de olika idrotterna, som ska se över vilka utmaningar och 
behov som finns och utifrån detta skapa utvecklingsplaner för 
sin idrott. Vårt resultat av dokumentanalysen visade att speci- 
alförbunden har en stor betydelse för vilken inriktning deras 
lokala förbund och föreningar väljer att gå, då vi t ex såg en tyd- 
lig följsamhet i hur man förstår och integrerar Idrotten Vill i 
sina dokument. Aldrig förr har vikten av motionsidrott tydlig- 
gjorts och fått ta plats på detta sätt, som genom det aktuella 
strategiarbetet. Om de olika idrotterna, med start på SF-nivå, 
kan lyckas lika bra framöver med att ta sig an framtidens utma- 
ningar och utveckla sin verksamhet därefter, som de gjort med 
implementeringen av Idrotten Vill, motionsidrott och folkhälsa 
enligt vår analys, torde det finnas en bra chans till att skapa 
goda förutsättningar för utveckling av motionsidrotten i den 
svenska idrottsrörelsen. 

Svensk Idrott är på rätt väg mot tydliga mål, i linje med sam- 
hällsutvecklingens rådande utmaningar och behov. 
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Idrottskonsulenter diskuterar 
följeforskningens resultat 
Åsa Bringsén 

Idrottskonsulenter hade en central roll som stödpersoner för 
idrottsföreningar generellt och för de olika delregionala FMI 
projekten specifikt. Representanter för de medverkande di- 
strikten erbjöds därför möjligheten att delta i en fokusgrupps- 
intervju, vars syfte var att studera deras tankar om idrott, mot- 
ion och implementering av motionsidrott i idrottsrörelsen. An- 
svarig forskare presenterade resultaten från övrig följeforsk- 
ning, som sedan användes som utgångspunkt för 
fokusgruppsintervjun, och fungerade som moderator för inter- 
vjun. Under intervjun samtalade deltagarna om resultatet gene- 
rellt men fokuserade också på idrottsrörelsens och idrottskon- 
sulenternas roll och funktion i relation till resultatet. Intervjun 
var semistrukturerad och utgick från de övergripande frågeom- 
rådena; 

• Begrepp och begreppsdefinitioner
• Kontextuella påverkansfaktorer för implementering av motions- 

idrott.
• Idrottsrörelsens och idrottskonsulenternas roll/funktion.
• Resurser och resursanvändning för övrigt.

En verksamhetsledare och fyra idrottskonsulenter från Blekin- 
ges-, Hallands-, Skånes- och Smålands idrottsförbund deltog i 
intervjun, som tog ca 60 minuter att genomföra. 

Resultatet 
Resultaten från övrig följeforskning fungerade bra som ut- 
gångspunkt för intervjun, som resulterade i ett rikt material be- 
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stående av deltagarnas tankar om idrott och motionsidrott uti- 
från ett folkhälsovetenskapligt perspektiv. Följeforskningens 
resultat ansågs fungera bra som underlag för reflektion och 
kommunikation, då det visade på både nyttan med och förut- 
sättningar för implementering av motionsidrott inom idrotts- 
rörelsen. Analysen visade att samtalet under intervjun i huvud- 
sak handlade Idrott, motionsidrott och folkhälsa, Ekonomi, med- 
lemskap och motionsidrott samt Sociala faktorer och samman- 
hang. 

Idrott, motionsidrott och folkhälsa 
Följeforskningens resultat visade att synen på idrott och mot- 
ionsidrott varierade bland idrottsledare och att det i samhället 
för övrigt fanns en stark koppling mellan begreppet idrott och 
tävling. Deltagarna i fokusgruppsintervjun menade att synen på 
idrott därför motverkade implementeringen av konceptet mot- 
ionsidrott inom idrottsrörelsen. Intervjudeltagarna gav uttryck 
för att begreppen idrott och motion var svåra att definiera men 
att de behövde definieras för att skapa bättre förutsättningar 
för idrottens utveckling inom området bredd- och motionsid- 
rott. Deltagare beskrev dock en känsla av paradox; ju mer id- 
rottsrörelsen ansträngde sig för att definiera begrepp, ju mer 
stereotypa och begränsande blev begreppen i olika samman- 
hang. 

Följeforskningen visade att motionsidrottens status behövde 
stärkas och deltagarna menade att idrottsrörelsens stödfunkt- 
ioner hade en viktig funktion att fylla både för att arbeta för en 
förändrad syn på idrott och att stärka motionsidrottens status. 
På föreningsnivå identifierades ett behov av att stödja proces- 
ser där samtal om idrott fungerade som en grund för imple- 
mentering av motionsidrott. Deltagarna gav också uttryck för 
att motionsidrottens status behövde stärkas på kommunnivå, 
eftersom resultat för övrigt till exempel visade att det var svårt 
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för föreningarna att få tillgång till lokaler/anläggningar i den 
mån som en utveckling av motionsidrottsverksamheten skulle 
behöva. Samtalet fokuserade också på ett behov av att tänka 
nytt i anläggningsfrågor både på föreningsnivå, kommunal nivå 
och inom idrottsrörelsen för övrigt. 

Motionsidrott utifrån ett folkhälsoperspektiv ansågs dock vara 
en nödvändighet för idrottens framtid generellt men även på 
grund av strategiarbetets viljeyttring för idrotten. På för- 
eningsnivå relaterades nyttan till bland annat breddad rekryte- 
ring, bekräftelse på arbete utifrån ”Idrotten vill” och förening- 
arnas överlevnad. Deltagande idrottskonsulenter belyste möj- 
ligheterna för motionsidrott inom idrottsrörelsen, med tanke 
på vad pågående strategiarbete redan resulterat i. Deltagarna 
menade att strategiarbetet har bidragit positivt till de samtal 
och debatter som nu förs på olika nivåer inom idrottsrörelsen 
men även i samhället för övrigt. Folkhälsoperspektivet har en- 
ligt de intervjuade nu en tydligare och mer accepterad plats 
inom idrottsrörelsen och idrott beskrevs ha koppling till alla 
Sveriges 11 folkhälsovetenskapliga målområden. Idrottskonsu- 
lenterna belyste vikten av tålamod och långsiktighet vad gällde 
arbete med att förändra synen på idrott och implementering av 
motionsidrott. Projekt ansågs vara en tillfällig stödåtgärd som 
behövde kompletteras med motionsrelaterat innehåll i styrdo- 
kument och stadgar, lobbyverksamhet och marknadsföring, 
riktade utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyte etc. 

Ekonomi, medlemskap och motionsidrott 
Deltagarna reflekterade bland annat över ramarna för ekono- 
miskt stöd/idrottslyftet. De menade att den långsiktiga sam- 
tals- reflektions- och planeringsprocess, som behövdes för im- 
plementering av motionsidrott, inte låg i linje med de ramar 
som fanns för ekonomiskt stöd/idrottslyftet. Ekonomiskt stöd 
för motionsidrott var dock betydelsefullt och uppskattat utifrån 
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följeforskningens resultat. Idrottskonsulenterna relaterade 
ekonomiskt projektstöd till legitimitet. Med ett ekonomiskt 
projektstöd kunde det vara lättare för personer att få medgi- 
vande/legitimitet för att starta upp en motionssatsning, ef- 
tersom andra delar av föreningens verksamhet då inte påver- 
kades ekonomiskt. Å andra sidan menade deltagarna att eko- 
nomi inte borde vara den största utmaningen för implemente- 
ring av motionsidrott, med tanke på att resultat för övrigt 
visade att föreningarnas utgifter i större grad relaterade till 
tävlings- och elitidrott. Här gjordes kopplingar till att idrottsrö- 
relsen, men även kommuner, behöver fundera kring varför täv- 
lingsidrott förknippades med utgifter i så stor utsträckning. 
Frågan är om det finns möjligheter att strukturellt arbeta för en 
förändring, så att elitsatsningar inte blir en ekonomisk börda 
för barn- ungdoms- och breddidrotten. I vissa fall till och med 
huvudanledningen till att föreningar bedriver barn- och ung- 
domsidrott, enligt de intervjuade. 

Här belystes även en problematik kopplat till socioekonomiska 
faktorer, med tillhörande olika förutsättningar att vara medlem 
och aktiv i en förening. Medlemsavgiften är ju oftast densamma 
för alla oberoende av ekonomiska förutsättningar. Samtal om 
medlemsavgifter och kostnader ansågs vara speciellt viktigt 
med tanke på nuvarande integrationssatsningar inom idrotts- 
rörelsen, som kan innebära kraftigt reducerad avgift för ut- 
valda målgrupper initialt. Få känner enligt de intervjuade till de 
faktiska kostnaderna kring idrottsverksamhet och det är viktigt 
med kommunikation, tydlighet och öppenhet vad gäller kostna- 
der och intäkter på föreningsnivå. 

Medlemskapet som hinder för rekrytering av nya aktiva med- 
lemmar diskuterades också med fokus på vad medlemskap kan 
innebära inom idrottsrörelsen. Samtalet bekräftade följeforsk- 
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ningens bild av att medlemskap i en idrottsförening ofta för- 
knippas med ett ideellt engagemang, förutom att själv vara ak- 
tiv. I synnerhet för vuxna kunde det därför vara mer attraktivt 
att vara aktiv motionär, utan att vara medlem i en idrottsför- 
ening. Resultatet för övrigt visade också att flera motionssats- 
ningar inom ramen för FMI motiverades med tankar om en 
breddad rekrytering med fokus på möjlighet för fler som enga- 
gerar sig ideellt. Idrottskonsulenterna visade på möjligheter att 
ge stöd åt samtal på föreningsnivå där medlemskap generellt 
och olika typer av medlemskap diskuterades. Deltagarna re- 
flekterade också kring betydelsen av att belysa positiva ”bief- 
fekter” av satsningar på motionsidrott, i form av till exempel 
föreningens koppling till socialt ansvarstagande på lokal nivå 
och större publik i samband med tävlingsarrangemang. 

Sociala processer och motionsidrott 
Idrottskonsulenterna menade att socialt ansvarstagande rela- 
terat till barn- ungdoms-, bredd- och motionsidrott var positivt 
i förhållande till vad potentiella sponsorer inom idrottsrörelsen 
ofta var intresserade av. Deltagarna samtalade också kring id- 
rott som ett socialt fenomen, där aktiva till exempel väljer att 
vara med i en specifik verksamhet utifrån vilka andra som del- 
tar i verksamheten. De sociala faktorerna ansågs väga tyngre 
än verksamhetskaraktär vid val av förening och många aktiva 
provar enligt idrottskonsulenterna egentligen inte speciellt 
många olika typer av idrotter under sin tid som idrottsligt ak- 
tiv. Följeforskningen visade att sociala faktorer dominerade 
som motivationsfaktor till motionsidrott men även att ledarens 
roll och relation till de aktiva var betydelsefull. Idrottskonsu- 
lenterna menade att motionsidrott tydligen innebär andra ut- 
maningar än vad ledare i traditionell tävlingsidrott ställs inför. 
Brist på motionsspecifik utbildning för ledare bekräftades och 
lyftes fram som en möjlighet för idrottsrörelsen att bistå med. 
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Betydelsen av tillgång till specifika utbildningar och utbild- 
ningsmaterial betonades. Idrottskonsulenterna ansåg också att 
de och SISU idrottsutbildarna generellt sätt var duktiga på att 
anpassa sig efter specifik social kontext och verksamheternas 
behov. De menade dock också att det fanns en koppling mellan 
utbildning, utbildningsmaterial och dominerande typ av id- 
rottsverksamhet i den svenska idrottsrörelsen. Deltagarna upp- 
levde en skillnader mellan olika typer av idrotter och före- 
ningar, baserat på arbetet med att ge stöd åt föreningar som vill 
utveckla sin verksamhet utifrån till exempel ett motionsper- 
spektiv. Föreningar med individuell idrott och mindre före- 
ningar beskrevs som lättare och snabbare, utifrån nytänkande 
och kreativitet, att implementera nya former av hälsorelate- 
rade verksamheter. Större föreningar kunde å andra sidan ha 
mer resurser och etablerade strukturer som kunde vara en till- 
gång när ett utvecklingsarbete väl kommit igång. 

Foto: Andreas Winblad, Skåneidrotten 
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Rapportens avslutande sammanfatt- 
ning och diskussion 

Följeforskningens resultat kommer från flera olika delstudier 
med koppling till en stor variation vad gäller idrottslig kontext 
och verksamhet samt personer med olika roller inom idrottsrö- 
relsen. Trots variationen kan vi ändå se några övergripande 
mönster vad gäller förutsättningar för och nyttan med motions- 
idrott. Idrottsrörelsen generellt består av en stor variation vad 
gäller idrottslig verksamhet och erfarenheterna från FMI visar 
att det därmed också finns goda förutsättningar för implemen- 
tering av olika typer av motionsidrott, med olika syften, i olika 
typer av föreningar. Tidigare forskning har också lyft fram kon- 
textuella aspekter och att varje enskilt idrottsligt sammanhang 
är unikt utifrån till exempel idrottslig inriktning, traditioner 
och strukturer, med tillhörande förutsättningar att vara en 
arena för folkhälsoarbete (Bringsén 2012, Dobbinson, Hayman 
& Livingston 2006, Geidne, Quennerstedt & Eriksson 2013). Be- 
fintliga idrottsverksamheter i FMI ser ut att ha organisatoriska 
strukturer, konkreta resurser, stöd i styrdokument, erfarenhet 
och kompetens men även en förmåga att se nyttan med mot- 
ionsidrott vilket relateras till goda förutsättningar för imple- 
mentering av motionsidrott. Flera studier har visat att kom- 
plexiteten i hälsoprojekt kräver både strukturella förutsätt- 
ningar och personellt engagemang på flera olika nivåer i och 
runt en idrottsverksamhet (Geidne, Quennerstedt & Eriksson 
2013, Glemne 2006, Kokko 2010). Betydelsen av samverkan 
med andra aktörer generellt (Glemne 2006) och speciellt med 
experter inom folkhälsoområdet har lyfts fram (Dobbins m fl. 
2006, Glemne 2006). 
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Resultatet från de olika delstudierna visar också att det i de 
studerade idrottsliga sammanhangen finns en vilja och ett en- 
gagemang att arbeta med bredd-, barn- och ungdomsidrott uti- 
från ett motions- och folkhälsoperspektiv. Tidigare forskning 
har istället visat att ett hälsoperspektiv har en underordnad 
roll och att idrottsrörelsen domineras av en tävlingslogik med 
fokusering på tävlingsresultat (Bringsén 2012, Geidne, Quen- 
nerstedt & Eriksson 2013, Glemne 2006, Larsson 2008, Skille 
2010, Van Hoye m fl. 2016). Följeforskningens resultat kan 
vara specifikt då de studerade verksamheterna självmant har 
sökt sig till den aktuella projektsatsningen och därmed har vi- 
sat ett starkare engagemang för motionsidrott och folkhälsa, än 
vad som finns representerat i idrottsrörelsen för övrigt. Det 
kan också vara så att det övergripande strukturella arbetet 
inom idrottsrörelsen i Sverige tillsammans med tidigare forsk- 
ningsresultat och rådande hälsotrend bidragit till en attitydför- 
ändring med bättre balans mellan tävlingslogik och hälsoper- 
spektiv i idrottsrörelsen generellt. Resultatet kan också bero på 
att till exempel ledare, enligt tidigare forskning, har en tendens 
att skatta sitt hälsoengagemang högre än vad det upplevs vara 
av de aktiva (Kokko, Villberg & Kannas 2015). För en del är 
motionsidrott samma sak som tävlingsfri idrott. Resultatet från 
FMI följeforskning visar dock att motionsidrott kan ha olika ty- 
per av och olika mycket tävlingsinslag så väl som avsaknad av 
tävlingsinslag. Resultatet bekräftar tidigare resultat som visar 
att det är tävlingens roll och betydelse i verksamheten och inte 
tävlingsmomenten i sig som kan medföra att aktiva väljer att 
sluta eller fortsätta med idrott (Bringsén 2012). 

Utifrån resultatet kan nyttan med motionsidrott generellt sett 
relateras till ett deltagarperspektiv, ett föreningsperspektiv, ett 
lokalt samhällsperspektiv och ett övergripande folkhälsoper- 
spektiv. Utifrån ett deltagarperspektiv och ett ledarperspektiv 
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visar resultatet en koppling mellan motionsidrott och fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande – hälsa, vilket är positivt 
med tanke på att kopplingen mellan idrott och hälsa inte är 
självklar (Kokko 2010, Van Hoye m fl. 2016). Med föreningsfo- 
kus belyser resultatet nyttan med att bedriva en verksamhet 
som passar in på innehållet i Idrotten vill, ett rekryterings- men 
även ett behållarperspektiv samt ett långsiktigt hållbarhetsper- 
spektiv. Betydelsen av att idrottsföreningar ser sin roll utifrån 
ett folkhälsoperspektiv generellt har betonats (Gemne 2006) 
men även specifikt med fokus på ett helhetsgrepp kring den 
egna verksamhetens inriktning, syfte och mål (Geidne, Quen- 
nerstedt & Eriksson 2013). Hälsoperspektivet ger legitimitet åt 
idrottsverksamheten utifrån idrottsrörelsens styrdokument 
och strategiarbete men även till statligt ekonomiskt stöd till id- 
rotten generellt (Skille 2010). Samverkansaspekter och de soci- 
ala processer som lyfts fram i resultatet tyder på en lokal sam- 
hällsnytta av stor vikt, vilket bekräftas i tidigare studerade pro- 
jektsammanhang (Gemne 2006). Resultatet visar också på en 
direkt folkhälsokoppling genom till exempel relation till hälsa 
och idrottsverksamheter som når ut till en bredare målgrupp 
och får bättre förutsättningar att behålla redan aktiva medlem- 
mar. Indirekt finns också kopplingar till folkhälsa genom till ex- 
empel hållbarhetsperspektivet på föreningsnivå och nyttan 
med motionsidrott utifrån ett lokal samhällsperspektiv. 

Följeforskningens resultat visar också på utmaningar för att en 
bredare implementering av motionsidrott ska kunna bli verk- 
lighet. I flera sammanhang lyfts till exempel problematiken 
med synen på idrott som elit/tävlingsidrott som ett problema- 
tiskt samhällsfenomen. Tävlingens centrala roll inom idrotten 
har belysts i flera olika sammanhang generellt (Geidne, Quen- 
nerstedt & Eriksson 2013, Glemne 2006, Skille 2010, Van Hoye 
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m fl. 2016) men har även tidigare relaterats till ett genusper- 
spektiv specifikt (Bringsén 2012, Larsson 2008, Zakrisson & 
Löfstrand 2010). Larsson (2008) menar att uppdelningen där 
flickor/kvinnor och pojkar/män tränar och tävlar var för sig 
förstärker genusrelaterade roller och maktstrukturer som är 
gällande för samhället i stort. Fokusering på tävlingsre- sultat 
medför att män prioriteras (Zakrisson & Löfstrand 2010) och 
det är då inte konstigt att flickor/kvinnor inom idrotten kan 
känna sig mindre värda (Bringsén 2012). Synen på idrott 
innebär att motionsidrotten har en låg status i samhället i stort 
men även på kommunnivå och föreningsnivå. Zakrisson och 
Löfstrand (2010) visar att motionsidrott på föreningsnivå kan 
ha så låg status att den knappt nämns, när styrelserepresentan- 
ter ombeds beskriva föreningens verksamhet, trots att det är 
förhållandevis många aktiva i den delen av verksamheten. 
Kvinnor är ofta i majoritet inom motionsidrott och frågan är 
om motionsidrotten har låg status på grund av det eller blir 
kvinnor osynliggjorda på grund av att de är mer intresserade 
av motionsidrott än vad män är (Zakrisson & Löfstrand 2010)? 

Låg status kan vara en förklaring till de rekryteringsproblem, 
både vad gäller aktiva och ledare, samt svårigheter med till- 
gång till anläggning/träningstider som följeforskningens resul- 
tat lyfter fram. Rekrytering av ledare och styrelseledamöter 
inom idrotten är dock ett problem även inom traditionell id- 
rottsverksamhet (Zakrisson & Löfstrand 2010) och idrottskon- 
sulenterna efterfrågar ett mer kreativt tänk i förhållande till 
bristen på träningstider i befintliga traditionella lokaler/an- 
läggningar. Implementering av motionsidrott anses vara ett 
sätt att påverka debatten om motionsidrottens roll och status, 
enligt följeforskningens resultat, och idrottsrörelsens stödorga- 
nisationer kan bistå med den hjälp som behövs, både på för- 
eningsnivå och samhällsnivå, för att stärka motionsidrotts- och 
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folkhälsoperspektivet. Ekonomiskt projektstöd anses vara av 
betydelse men även stöd till de samtals- och reflektionsproces- 
ser som behövs på föreningsnivå generellt och med koppling 
till styrdokument specifikt. Idrottskonsulenterna belyser och 
bekräftar möjligheterna utifrån sin bild av var idrottsrörelsen 
och samhället befinner sig idag. Idrottsrörelsens strategiarbete 
och en hälsotrend i samhället lyfts fram som betydande för im- 
plementering av motionsidrott och ett starkare folkhälsoper- 
spektiv inom idrottsrörelsen. 

Både på dokumentnivå och verksamhetsnivå finns det tecken 
på att den dominerande lagidrottsverksamheten inom idrotts- 
rörelsen inte har kommit lika långt som de individuella idrot- 
terna, vad gäller ett motions- och folkhälsoperspektiv med till- 
hörande flexibilitet vad gäller organisering av den idrottsliga 
verksamheten. Om verksamheten ska vara attraktiv för nya 
målgrupper, med andra syften än tävlingslogiken, så behöver 
organiseringen anpassas till dessa målgruppers förväntningar, 
önskemål och behov (Bringsén 2012, Fahlén 2012, Riksidrotts- 
förbundet 2010b). Förutsättningar för förändring finns dock ef- 
tersom det finns erfarenheter och goda exempel att lära av 
inom individuella idrottsverksamheter generellt men även pro- 
jekt med inriktning lagidrott inom FMI specifikt. Erfarenhetsut- 
byte och nätverk med motionsfokus lyfts fram som betydelse- 
fullt och här kan idrottskonsulenter vara samordnare på till ex- 
empel distriktsnivå. 

Resultatet visar att föreningarnas utgifter har stark koppling 
till tävlings-, senior- och elitverksamhet trots att resultatet för 
övrigt åskådliggör att bredd-, barn- och ungdomsidrott priori- 
teras och i huvudsak ligger till grund för verksamhetsutveckl- 
ing i de studerade idrottsliga sammanhangen. Tidigare forsk- 
ning visar på betydelsen av att föreningar med barn- och ung- 
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domsverksamhet ser till barnens behov utifrån ett hälsoper- 
spektiv, för att barn- och ungdomsidrott för hälsa ska bli verk- 
lighet (Geidne, Quennerstedt & Eriksson 2013). Utifrån tidigare 
resultat så behöver svensk föreningsidrott bli bättre på att an- 
passa sin verksamhet till målgrupperna och gällande styrdoku- 
ment (Bringsén 2012, Geidne, Quennerstedt & Eriksson 2013, 
Larsson 2008, Zakrisson & Löfstrand 2010) istället för att de 
aktiva måste anpassa sig till den rådande kulturen i en före- 
ning, för att de ska fortsätta vara idrottsligt aktiva (Bringsén 
2012, Thedin Jacobsson 2015). Den dominerande tävlingslogi- 
ken verkar exkluderande och resultatet blir att idrotten inte är 
till för alla (Bringsén 2012, Larsson 2008, Thedin Jacobsson 
2015). Då tävlingsperspektivet har så stark koppling till kost- 
nader så verkar tävlingslogiken också som en indirekt exklude- 
rande kraft. Lägre avgifter för att delta är nämligen det som 
flest ungdomar generellt vill förändra, och ungdomar med in- 
vandrarbakgrund i synnerhet, för att de ska vilja vara med i en 
förening (Riksidrottsförbundet 2010b). 

Implementering av ett barnrättsperspektiv relaterar till folk- 
hälsa och följeforskningens resultat visar på förbättringspot- 
ential både på dokumentnivå och verksamhetsnivå. Resultatet 
visar att verksamhetens karaktär skapas i det sociala samspel 
som äger rum mellan aktiva och ledare och deltagare i motions- 
idrott belyser vikten av att de har inflytande över verksam- 
heten i större utsträckning än om de var aktiva inom tradition- 
ell tävlingsidrott. Inom idrottsrörelsen kan de aktiva ha infly- 
tande över verksamheten på flera olika sätt och på olika nivåer. 
Barn och kvinnor är i lägre grad representerade i beslutande 
organ (Zakrisson & Löfstrand 2010) och en större mångfald 
inom idrotten efterfrågas utifrån ett genusperspektiv (Bringsén 
2012), ett integrationsperspektiv (Riksidrottsförbundet 
2010b) och utifrån ett spontanidrottsperspektiv (Fahlén 2012). 
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Följeforskningens resultatet visar på homogenitet vad gäller 
det ideella engagemanget på föreningsnivå både utifrån ett sty- 
relse- och ett ledarperspektiv. Även om det finns undantag så 
tyder resultatet på att en majoritet av styrelseledamöter och le- 
dare är män mellan 30-50 år. Omvänd homogenitet verkar vara 
vanligt i idrottsföreningar vars verksamhet i huvudsak attrahe- 
rar flickor. För ökad möjlighet att rekrytera en bredare mål- 
grupp och för bättre förutsättningar att rekrytera ledare be- 
hövs sannolikt en större mångfald i de studerade idrottsliga 
verksamheterna. Det ideella ledarskapet är en resurs för id- 
rottsrörelsen generellt och därmed också för motionsidrott 
specifikt. Resultatet visar dock även att det ideella arbetet i id- 
rottsföreningar kan vara ett hinder vad gäller till exempel lång- 
siktigt strategiskt arbete på föreningsnivå, rekrytering av le- 
dare och styrelseledamöter samt nya aktiva medlemmar. Re- 
sultatet visar dock att rekrytering av ledare kan vara problema- 
tiskt även om ledare är arvoderade. Idrottskonsulenter kan ge 
stöd åt samtal om olika typer av medlemskap på föreningsnivå 
men även om för och nackdelar med arvodering av ledare. På 
grund av att idrottsrörelsen i huvudsak karaktäriseras av ide- 
ellt arbete så uppmanar dock Skille (2010) till försiktighet vad 
gäller idrottsrörelsens förverkligande av statens politik. Följe- 
forskningens resultat visar betydelsen av specifik kunskap och 
kompetens bland ledare för motionsidrott och behovet av spe- 
cifik utbildning med fokus på motionsidrott och vuxenidrott, 
lyfts fram. En utmaning för idrottsrörelsens stödorganisationer 
är att tillgodose detta behov även om motionsidrott och vuxen- 
idrott inte är det som i dagsläget dominerar inom idrottsrörel- 
sen. 

Slutsatser 
Idrottsrörelsen är en arena med stor potential vad gäller imple- 
mentering av motionsidrott utifrån ett folkhälsoperspektiv. Det 
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finns utmaningar att hantera, men nuvarande hälsotrend i sam- 
hället, pågående strategiarbete inom idrottsrörelsen och de po- 
sitiva tankarna om och beskrivningarna av motionsidrott uti- 
från följeforskningen visar att möjligheterna nu är stora. Id- 
rottsrörelsen kan bistå med stödinsatser men det är på för- 
eningsnivå den stora kraftmobiliseringen behövs. Mycket 
handlar om människor i samhället generellt, men specifikt de 
sociala sammanhang som aktiva inom föreningslivet på olika 
sätt är delaktiga i. Långsiktighet och tålamod är ett måste men 
även stöd av en genomtänkt strategi, vägledande innehåll i 
styrdokument och tillgång till experter och erfarenhetsutbyte. 
Förändringsprocesser med fokus på möjligheter för motionsid- 
rott utifrån goda exempel och flexibilitet samt anpassning 
skapar energi till och förutsättningar för den kraftmobilisering 
som endast berörda personer inom eller i samverkansorgani- 
sationer kan vara medskapare till. 

Foto: Andreas Winblad, Skåneidrotten 
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